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1.- ANTECEDENTS 

 

 

L’Ajuntament de Terrassa va encarregar l’any 2005 a l’empresa Bardají i Teixidor, 

Associats Arquitectes, S.L., la redacció del “Projecte d’ordenació dels eixos urbans 

definits pels carrers Baldrich i Navas de Tolosa, en el Barri del Segle XX de Terrassa”. 

Aquest projecte es va acabar el desembre de 2005. 

 

Aquests dos carrers formen part de l’Eixample Sud de Terrassa, zona d’assentament i 

implantació d’indústries i zones residencials des de finals del segle XIX fins a mitjans del 

segle XX. La zona objecte del projecte d’ordenació ocupa unes 25 has i està limitada en 

la seva banda Est per la Carretera de Rubí. 

 

Els processos de transformació urbana de les últimes dècades i la reconversió industrial 

han potenciat la possibilitat de convertir àmplies zones industrials en llocs residencials, 

comercials o d’equipaments i per això es va plantejar la necessitat de reordenar 

urbanísticament aquests dos carrers. 

 

L’esmentat projecte d’ordenació, en base als estudis realitzats sobre l’ordenació de 

l’espai públic, la mobilitat urbana, l’ordenació de la circulació i l’aparcament i altres 

variables, ha dissenya una amplada per als vials, la distribució espaial en les calçades, 

aparcament i voreres, les seccions tipus i paviments i la distribució de les diferents 

xarxes de serveis.  

 

A l’objecte de donar un tractament homogeni i equilibrat als diferents trams de carrers, 

s’han definit els tipus de paviment, vorades, rigoles i altres elements que permeten 

donar una configuració coherent a tota l’actuació en el barri. 

 

El projecte que ens ocupa s’ha ajustat doncs, a totes aquestes directrius marcades en el 

projecte d’ordenació. 
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2.- OBJECTE DEL PROJECTE  

 

El present projecte té per objecte la definició i valoració a nivell constructiu de les obres 

necessàries per a executar la urbanització del Carrer Navas de Tolosa en el tram 

comprés entre els carrers Pare Font i Roger de Llúria, del passatge peatonal situat entre 

els carrers Navas de Tolosa i Lepanto i de petits trams d’embocadures dels carrers Pare 

Font i Lepanto. 

 

El tram afectat té una longitud aproximada de 180 metres. El carrer Navas de Tolosa té 

una longitud de 120 m en el tram objecte de projecte i un pendent màxim 

d’aproximadament el 8%. 

 

En els plànols que s’adjunten en el document 2 del present projecte s’ha definit un perfil 

longitudinal de la rasant del Carrer Navas de Tolosa, que és el principal de l’actuació. 

 

En aquest document de plànols s’inclou l’àmbit exacte de l’actuació que inclou un petit 

tram del Carrer Pare Font i del Carrer Lepanto. També s’inclou un Passatge peatonal de 

nova obertura perpendicular al Carrer Navas de Tolosa. 
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3.- DADES DE PARTIDA 

 

 

3.1.- Cartografia i topografia 

 

Es disposa de tota la cartografia i topografia del projecte d’ordenació i a part, s’ha 

complementat amb un aixecament topogràfic detallat de l’àmbit d’actuació. 

  

La topografia dela zona es presenta a l’annex 1, resultant de l’aixecament que s’ha fet a 

escala de detall 1:500. 

 

 

3.2.- Planejament urbanístic 

 

El present projecte d’urbanització s’ajusta a les directrius del planejament urbanístic 

vigent a Terrassa i en concret desenvolupa els criteris definits en el “Projecte 

d’ordenació dels eixos urbans definits pels carrers Baldrich i Navas de Tolosa, en el 

Barri del Segle XX de Terrassa”. 

 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ NAVAS DE TOLOSA 69 (TRAM C/ PARE FONT I EL C/ ROGER 
DE LLÚRIA) T.M. TERRASSA 
 
 

MEMÒRIA 6

 4.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

4.1. Descripció de la solució adoptada 

 
Tal com s’ha dit anteriorment el present projecte s’ajusta a les directrius del projecte 

d’ordenació i en concret a nivell de cotes de rasant, es tracta d’ajustar-se al màxim a la 

situació actual degut a que s’han de respectar les entrades a les edificacions existents. 
 
L’actuació projectada forma part d’una actuació més global de reforma integral de la 

urbanització de tot el barri del Segle XX. 
 
Els límits de l’àmbit del projecte s’han grafiat en el plànol de planta general (nº 4.1 del 

document nº 2). Comprén el tram del Carrer Navas de Tolosa, de quasi 120 m de 

longitud, el nou passatge que es construirà entre Navas de Tolosa i Lepanto, amb una 

longitud de 70 metres i amplada no uniforme, i la urbanització de petits trams dels 

carrers Lepanto i Pare Font en els punts de contacte amb el passatge i amb el carrer 

Navas de Tolosa respectivament. 

 

Els carrers projectats tenen un sentit de circulació. El C/Navas de Tolosa manté el sentit 

actual i el Passatge el sentit de circulació que defineixi la Policia Local.  

 

D’acord amb les seccions tipus definides, a aquest tram de carrer li corresponen dues 

seccions tipus diferents: 

 
En el tram superior, adjacent al creuament del Carrer Roger de Llúria, en 20 m de 

longitud, té 10 m d’amplada amb la següent distribució: 

 

- Dues voreres de 3,50 m  i 3,00 d’amplada respectivament 

- Calçada de 3,5 m d’amplada. 

 

En la resta del carrer, fins el creuament amb el Carrer Pare Font, té un carrer de 20 m 

d’amplada amb la següent distribució: 

 

- Una vorera de 3,0 m 

- Una calçada de 3,5 m 

- Una zona d’aparcament de 2,20 m  

- Una vorera amb carril bici de 2,0 m i de 11,30 d’amplada total 
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Passatge peatonal amb amplada variable entre 20 i 18 metres. Es situa un parterre al 

costat nord.  
 
 
4.2. Descripció de les obres 
 
 
La urbanització del tram del carrer Navas de Tolosa objecte d’aquest projecte inclou tots 

els treballs propis d’una urbanització completa: demolició dels paviments existents 

(inclosa la càrrega i transport a abocador dels materials resultants de les demolicions), 

moviment de terres, pavimentació de voreres i calcades, sanejament, abastament 

d’aigües, gas, enllumenat públic, xarxa de subministrament elèctric, telefonia, i plantació 

d’arbrat.  
 
En l’annex 12 s’adjunta una descripció del pla d’obra i del desenvolupament previst de 

les tasques de l’obra. També es detallen els procediments constructius previstos. 

 

Les solucions principals adoptades per als diferents capítols de la urbanització han estat 

les següents: 

 

4.2.1. Pavimentació 
 

El paviment en voreres serà de lloses prefabricades de formigó de dos colors 

destonificats de 40 x 40 x 8 cm, assentats sobre una base de formigó de 15 cm de gruix 

i una capa de morter de 2,5 a 3 cm de gruix. 

 

El paviment de l’aparcament es realitzarà amb lloses prefabricades de formigó de dos 

colors destonificats, de 20 x 20 x 8 cm. La base de formigó serà de 20 cm i una capa de 

morter de 2,5 a 3 cm de gruix.  

 

El paviment de la calçada tindrà una capa d’aglomerat asfàltic en calent 12 cm de gruix, 

distribuït endues capes, una de mescla tipus G-20 i gruix 7 cm, i un altra mescla asfàltica 

tipus S-12, de 5 cm de gruix. L’aglomerat es col·loca sobre una capa de 25 cm de tot-ú 

artificial.  

 

Per a vorades i guals s’utilitzaran els de material granític, amb les dimensions fixades en 

els plànols. La rigola serà de 30 cm d’amplada i s’empraran peces de 30 x 30 x 8 cm. 
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Els pendents transversals de voreres i calçades seran sempre del 2%. 

 

Els escossells previstos són de 1,20 x 1,00 m de planxa d’acer galvanitzada i 

s’enrasaran a vorera amb gravetes i resines permeables.  

 

Al passatge peatonal es situa un parterre adossat a les vivendes que crearà una barrera 

visual verda. Al mig del passatge es situarà una marquesina de salze natural, creant una 

zona de sol/ombra per a hivern/estiu de fàcil manteniment i perfectament integrada a 

l’entorn.  

 

4.2.2. Supressió de barreres arquitectòniques 
 

Aquest projecte compleix les actuals normatives i lleis vigents referents a la supressió de 

barreres arquitectòniques. 

Per aquest motiu els guals previstos a les interseccions i altres punts conflictius i a les 

voreres són adaptats a la normativa d’accessibilitat. Aquests guals per a minusvàlids són 

acompanyats amb panot estriat, abans de les rampes de descens, per tal d’assenyalar 

als invidents la seva presència. El panot que conforma la rampa és antilliscant i haurà de 

lliurar-se a nivell amb calçada i vorera. 

Els guals de vianants estan adaptats a la normativa de l’ordre VIV/561/2010 del 

Ministerio de la Vivienda. 

 

4.2.3. Clavegueram 
 

S’ha previst una xarxa de sanejament separativa. 

 

La nova xarxa servirà per a la evaquació d’aigües residuals i pluvial i s’empraran 

canonades de polietilé d’alta densitat, per ésser aquest material resistent a la corrosió 

biogènica. Els diàmetres projectats seran de 40 cm per a residuals i 50 cm per a les 

aigües pluvials  

Les escomeses es realitzaran amb diàmetres de 315 mm per a la connexió dels 

desaigües de les vivendes i embornals i es connectaran a la xarxa directament als 

col·lectors amb junta estanca tipus pinça.  

 

Donat el fort pendent en el tram superior del carrer, s’han previst pous de registre amb 

ressalt, amb l’objectiu de limitar el pendent màxim al 6% i evitar velocitats excessives. 
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Els pous de registre s’han disposat a una distància inferior a 50 m i els embornals cada 

15 o 20 m. 

 

Les noves vivendes hauran de disposar de doble xarxa de baixants i doble connexió a la 

xarxa de sanejament per a ser conseqüents amb la xarxa de sanejament separativa. 

 

Les característiques dels embornals són: 

Caixa prefabricada de formigó de 30 x 70 mm, marc i bastiment tipus delta de fundició 

dúctil 

Canonada de material plàstic de diàmetre 200 mm per a connexió dels embornals a les 

canonades de pluvials i per a les escomeses d’aigües pluvials i residuals de les vivendes 

 

4.2.4. Aigua potable 
 

En el projecte de la xarxa d’aigua, s’han tingut en compte les indicacions formulades per 

la Companyia subministradora d’aigua potable, Aigües de Terrassa, en les Al·legacions 

formulades davant l’Ajuntament de Terrassa, en data 18 de novembre de 2011. 

Aquestes s’han inclòs dins de l’annex de serveis existents.  

 

 S’han seguit les indicacions i s’ha inclós el disseny de la xarxa futura per tal que quedin 

garantits els requeriments hidràulics de la zona, es malla la xarxa i s’eviten punts d’aigua 

estancada.  

 

El diàmetre mínim és de 100 mm en les canonades de subministrament, que permet la 

instal·lació d’hidrants, i el material triat ha estat la fosa dúctil.   

 

Pel que fa a la presència de conduccions existents d’abastament de DN200 i DN50 de 

fibrociment a l’àmbit de les obres, aquestes no es veuen afectades ni s’han de 

considerar com a servei afectat, donat que per la naturalesa de les obres no es 

requereix cap actuació sobre les mateixes. Es tindrà precaució en el momento de 

desenvolupar les obres per tal de no afectar-les. 

 

Per al reg de l’arbrat del sector s’empraran canonades de politeilé de 50 mm i anells en 

cada arbre per al reg per degoteig i tech-line als parterres. 
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4.2.5. Telefonia i Telecomunicacions 
 

Per part de la xarxa de telefonia existent dins l’àmbit d’actuació és aèria. Aquest projecte 

contempla el seu soterrament. 

 

Seguint les indicacions del projecte d’ordenació s’ha previst la instal·lació de la xarxa 

telefònica i un altre xarxa municipal de doble canonada.  

 

En els plànols es fixen les característiques de les dues xarxes de telefonia, així com les 

arquetes i la distribució espaial de les canalitzacions. 

 

4.2.6. Gas 
 

La xarxa de gas projectada consta de conduccions de polietilè d’alta densitat de 90 mm 

de diàemtre.  

 

Aquest criteri s’ha consensuat amb la Companyia de Gas. 

 

4.2.7. Electricitat 
 

D’acord amb les directrius determinades per la companyia la valoració de les obres 

contempla totes les actuacions per traslladar l’estació transformadora existent. Le 

actuacions es reflexen a la documentació però no formen part del projecte, doncs seran 

realitzades per la companyia elèctrica.  

 

4.2.8. Enllumenat 
 

L’enllumenat públic és de nova execució. Cada carrer disposa d’un enllumenat 

determinat  d’acord amb la seva tipologia amb disposició unilateral, excepte a la vorera 

ampla del C/Navas on es situen al portell.  

 

Les luminàries projectades són de vapor de sodi d’alta pressió de doble nivell per a 

il·luminació vial i hal·logenurs metàl·lics ceràmics per a il·luminació peatonal. 

 

També hi ha la possibilitat de introduir apagades a una de les línies.  
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5.- PROCÉS CONSTRUCTIU I SEGURETAT I SALUT  

 

D’acord amb la llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, BOE de 

10 de novembre, s’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut en el treball que es 

presenta en l’annex núm.9. El pressupost d’aquest s’ha inclòs com una unitat del 

pressupost d’Execució Material del Projecte. 

 

 

6.- CRITERIS DE DISSENY 

 

Els criteris de disseny principals són: 

 

- Els indicats pels Serveis Tècnics Municipals 

- Els requeriments de Planejament vigent. 

- Els indicats per l’Agència Catalana de l’Aigua en els seus informes 

- Els requeriments de trànsit previstos en el projecte d’urbanització en funció del 

tipus de vial.  

- Els requeriments estructurals i de dimensionament 

- L’encaix amb les cotes del vial lateral, respectant les entrades a les vivendes. 

- Normativa de l’ordre VIV/561/2010 del Ministerio de la Vivienda 

 

7.- PROGRAMA DELS TREBALLS 

 

En l’annex 12 es detalla el pla d’obra previst per l’execució de les obres. 

 

8.- EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

 

A l’annex núm. 10, “Serveis Afectats”, es recull els serveis afectats per les obres i la 

titularitat dels mateixos. Aquesta informació és orientativa, per tant abans de l’inici de les 

obres el contractista haurà de sol·licitar la informació a les diferents companyies de 

serveis per tal de verificar la informació. En el cas que hi hagi algun servei s’haurà de 

localitzar sobre el terreny a base de cales realitzades mitjançant excavació manual. 
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9.- REVISIÓ DE PREUS 

 

No es contempla revisió de preus. 

 

10.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb els artícles 63 i 69 del Reglament General de Contractació de l’Estat es 

propasa a acontinuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a 

presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord a l’Ordre de 28 de juny de 1991. 

 

- Grup G: Vials i Pistes  

- Sub- grup 6: Obres Vials sense qualificació específica 

- Categoría e: Anualitat mitjana entre 840.000 i  2.400.000 € 

 

11.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

S’ha previst un termini per a l’execució de les obres diferenciat en cada una de les dues 

fases d’execució previstes de dotze (12) mesos cadascuna. En l’annex núm. 12 s’ha 

inclòs el Pla d’Obra, mitjançant un diagrama de barres, en compliment del Reglament 

General de Contractació de l’Estat 

 

12.- PRESSUPOST DE LES OBRES 

 

Aplicant els amidaments efectuats al Quadre de preus s’obté un pressupost d’Execució 

Material de 655.474,63 € (SIS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS 

SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS). 

 

El pressupost d’execució per contracta s’ha obtingut incrementant l’anterior en un 13% 

en concepte de Despeses Generals, segons fixa en l’Ordre Ministerial de 23 de 

novembre de 1987, i un 6% en concepte de Benefici Industrial; a la suma obtinguda s’ha 

afegit un 18% en concepta d’impost sobre el Valor afegit IVA resultant finalment un total 

de  920.417,48 € (NOU-CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS DISSET  EUROS AMB 

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS). 
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13.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

El present Projecte consta dels documents següents: 

 

DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

 - Memoria 

 - Anexos 

  - Annex 1. Reportatge fotogràfic 

  - Annex 2. Antecedents 

  - Annex 3.Principals característiques del projecte 

  - Annex 4. Topografia 

  - Annex 5. Disseny xarxa de claveguera 

  - Annex 6. Xarxa enllumenat 

  - Annex 7. Aigua Potable 

  - Annex 8. Gas i Telefonia 

  - Annex 9. Electricitat 

  - Annex 10. Serveis afectats 

  - Annex 11. Ferms i Paviments 

- Annex 12. Pla d’obra 

  - Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut 

  - Annex 14. Justificació de preu 

  - Annex 15. Pressupost per a Coneixement de l’Administració 

  - Annex 16. Estudi Gestió de Residus 

  - Annex 17. Càlculs Estructurals 

  - Annex 18. Pla d’Etapes 

 

DOCUMENT NÚM. 2- PLÀNOLS   

 

DOCUMENT NÚM. 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. 4 – PRESSUPOST 

 

  1.- Amidaments 

  2.- Quadre de preus núm. 1 

  3.- Quadre de preus núm. 2 
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  4.- Pressupostos parcials 

  5.- Pressupost general 

 

14.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la 

utilització de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. 

 

Amb tot l’exposat en la present memòria, conjuntament amb la resta de documents que 

integren el Projecte, defineixen completament les obres i justifiquen la solució adoptada.  

 

En compliment de l’article 127 del Reglament General de Contractació i de l’Article 124 

de la Llei de Contractes es fa manifest exprés que es tracta d’un projecte que es refereix 

a una obra completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a l’ús general. 

 

 

       Barcelona, Novembre 2011 

       L’autor del Projecte 

                                                                        

 

 

       Josep Maria Pujol i Argelich 

       Arquitecte 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

Els antecedents en relació al projecte d’urbanització es corresponen a les figures 

d’ordenació prèvies tramitades i aprovades: 

 

- Pla de Millora Urbana PMU. Àrea 3. Redactat per Josep Ma. Pujol. Desembre 2008 

- Pla Especial d’Ordenació dels Eixos Urbans definits pels Carrers Baldrich i Navas de 

Tolosa al Barri Segle XX. Ajuntament de Terrassa. Redactat per Bardají i Teixidor 

Associatas S.L.Gener 2007 

 
En relació al PMU es disposen dels preceptius informes favorables. 

 

Pel que fa al PMU indica explícitament que les parcel·les que tenen façana al Carrer Roger 

de Flor i que als seus patis posteriors limitaran amb el passatge que unirà el carrer Navas 

de Tolosa i carrer Lepant no tindran la possibilitat d’obrir-hi obertures.  

 

 
2. DOCUMENTS ANTECEDENTS 

 
 

A continuació es relacionen els documents antecedents del present Projecte d’urbanització 

 

- PMU amb indicació passatge 

- PE Ordenació 

- Informes Favorables Urbanisme 
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DOCUMENTS ESCRITS 

 

1.-    MEMÒRIA 

1.0. ÀMBIT D’ORDENACIÓ 
 

El Pla Especial d’ordenació dels eixos urbans definits pels carrers: Baldrich i Navas de 
Tolosa, en el barri del Segle XX, compren tota la secció futura del carrer Baldrich entre 
l’Avinguda de Montcada i la Carretera de Rubí, amb una longitud total d’uns 550 m, i tota 
la secció futura del carrer Navas de Tolosa entre el carrer de Vallparadís i el carrer del 
Tren de Baix (lateral de la Rambla del Pare Alegre), amb una longitud total d’uns 800 m. 
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1.1. SITUACIÓ ACTUAL. DEL PASSAT AL FUTUR 
 

Els dos eixos urbans: Baldrich i Navas de Tolosa objecte del projecte d’ordenació formen 
part de la trama urbana de l’eixample sud de Terrassa, encaixat entre la Carretera de 
Montcada, el Torrent de Vallparadís i la línia dels Ferrocarrils Catalans (inaugurada el 
1921). 
 
Aquest eixample, lloc d’assentament d’implantacions industrials i de teixits residencials, 
fou successivament dibuixat i precisat en els projectes d’eixample de finals del XIX 
(projecte de Miguel Coret, 1878) i de la primera meitat del XX (projectes d’Antoni 
Pascual 1910 i del Melcior Vinyals, 1919 i 1933). 
 
Ja en el projecte de M. Coret es reconeix la preexistència de les naus de la Terrassa 
Industrial i de la fàbrica Sala Badrinas, quina implantació condicionarà, en aquest i en els 
successius projectes urbanístics, la major dimensió de les illes d’aquesta part de 
l’eixample del barri del Segle XX. 
 
És en el segon projecte de M. Vinyals, de 1933, on es defineixen els traçats viaris i es 
configuren les illes d’aquest eixample tal com avui les trobem, després de la seva 
construcció i consolidació al llarg de la segona meitat del XX, i del seu reconeixement, i 
progressiva definició en els successius plans urbanístics contemporanis: 1957, 1965, 
(1971), 1983, 2003. 
 
És en aquell projecte de M. Vinyals: on es dibuixa la quadrícula d’aquest eixample fins 
l’actual Rambla del Pare Alegre, preveient la cobertura de les rieres, tal com ja s’havia 
realitzat fins el 1902, amb la cobertura de la Riera del Palau, que donà lloc a la Rambla 
d’Egara, i on es dibuixa l’espai de l’actual Plaça del Segle XX, i el pont que travessant el 
Torrent de Vallparadís havia d’unir Navas de Tolosa amb Àngel Guimerà (previsió 
encara no realitzada, però redefinida en el POUM vigent). 
 
En l’actualitat els processos de transformació urbana de la ciutat central i dels seus 
eixamples històrics, han trobat en aquelles implantacions industrials de gran dimensió, 
del XIX i de principis del XX, els llocs d’oportunitat d’una profunda renovació d’activitats, 
d’usos i del parc immobiliari, en les seus obsoletes i amortitzades d’unes estructures 
industrials, que després d’un llarg període de crisi, s’han clausurat, o han reconvertit el 
seu ús per activitats més transitòries, en el període expectant de la seva transformació 
en noves estructures edificades, obrint el teixit urbà amb nous espais públics, per a usos 
i activitats més apropiades per les àrees urbanes centrals (residència, oficines, 
comerços, equipaments, hotels, activitats productives “netes” vinculades a noves 
tecnologies). 
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Al llarg del carrer Baldrich com del carrer Navas de Tolosa, es produeixen de forma 
predominant aquestes situacions, algunes ja iniciades i executades en els darrers anys, 
gairebé, en un ordre cronològic d’antiguitat: “Vapor Gran” a la part alta del carrer 
Baldrich, propera al Centre Històric, al Nord de l’Avda. de Montcada, i “Terrassa 
Industrial” (Avda. de Montcada/Baldrich). Properament: “Sala i Badrinas” i d’altres, al 
carrer Baldrich i també a ambdós fronts de Navas de Tolosa. 
 
Aquests processos de renovació urbana, a curt i mig termini, previstos en el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal vigent, comporten la necessitat (estratègica i 
metodològica) de disposar d’una imatge de futur, global i coherent dels eixos viaris, que 
com infraestructura bàsica del sistema d’espais públics han de recolzar i “suportar” tals 
transformacions. Redefinint el seu rol urbà, i reordenant física i funcionalment l’espai 
públic disponible, i contribuint a la millora de la qualitat paisatgística, ambiental, i material 
de l’espai urbà. 
 
Les característiques físiques, geomètriques i qualitatives actuals, així com les 
possibilitats de millores futures per cadascun dels dos eixos viaris d’aquest projecte, 
s’analitzen pels diferents trams que s’identifiquen. 
 
 

1.1.1. Carrer Baldrich 
 
Característiques generals actuals: 
 
. Traçat rectilini i pendent suau en sentit descendent N-S, variable entre 3,4% i 

1,5%, i promitja de 2,6%. 
. Secció variable, tant en la seva “caixa” (entre fronts edificats), com en la seva 

calçada. Excepte en el primer tram (entre Avda. de Montcada, i Prim), les 
voreres són molt estretes, entre 1 i 2,15 m. La calçada, entre 4.40 i 5,90 m 
s’utilitza com un sol carril circulatori (sentit N-S) i un carril d’aparcament. 

. La Línia L-8 d’autobusos urbans baixa per Baldrich, amb dues parades al costat 
dret (sense marquesina), una en el primer tram i l’altra abans de creuar Navas 
de Tolosa. 

. Excepte en la vorera esquerra del primer tram, no hi ha arbres en tot el carrer, ja 
que la dimensió de les voreres no ho permet. 

. Els elements d’enllumenat públic estan fixats a les façanes dels edificis. 

. En l’ANNEX-2 es detallen els serveis urbans existents, entre d’altres els 
contenidors d’escombreries de recollida selectiva, ubicats sobre la calçada, a la 
dreta, dins l’àmbit del carril d’aparcament. 

 
 
 
 
 

 
 
Els trams diferenciats, són els següents: 
 
. Baldrich (a) (entre Avda. de Montcada i Prim). 
 

Correspon a les fotos : F1, E1 i O1, i a les seccions: B1 i B2. 
 
Tram totalment renovat en els seus dos fronts (residencials amb baixos 
comercials). Arquitectura i construcció de qualitat mitja-alta. (qualificacions, 
A2.8: Fronts d’agrupació parcel.lària, i A7.2: Ordenacions consolidades). 
Resultant de la transformació d’antigues implantacions industrials, una d’elles la 
“Terrassa Industrial”: 
La secció viària total, de 16 m d’amplada entre façanes, té una distribució de 
l’espai molt desequilibrada: 9,1 m destinats a circulació i aparcament en bateria, 
amb una vorera mínima de 1,3 m al costat dret, i una vorera correcta de 5,6 m al 
costat esquerra. 
 
 

. Baldrich (b) (entre Prim i Lepant). 
 

Correspon a les fotos : F2, E2, E3, E4, 02, 03, 04, i a les seccions: B3 i B4. 
Secció total actual: 6,80 m, amb voreres mínimes de 1 i 1.40 m. 
La secció futura prevista en el POUM és de 12,40 m, com a resultat de les 
noves alineacions de l’edificació renovada en el front esquerra, amb una alçada 
màxima de  PB+5. 
 
Actualment aquest front esquerra, totalment industrial, està ocupat per la fàbrica 
Sala i Badrinas inclosa en el POUM en un àmbit de transformació com Àrea 
Central de Millora Urbana (qualificació: A7.0),  preveient: la renovació 
edificatòria total del front de Baldrich, reculant l’alineació per eixamplar el carrer 
(qualificació P10: Espais lliures complementaris de la vialitat), la continuïtat del 
carrer de Sant Sebastià, fins la Carretera de Rubí, la creació d’espais lliures i 
d’equipament a l’entorn d’aquesta nova obertura i la conservació dels edificis 
patrimonials existents. 
 
En el front dret el POUM preveu mantenir els usos i alineacions existents, 
excepte en la meitat sud de l’illa entre Prim i Sant Sebastià, antiga fàbrica 
“Manufactura Auxiliar”, inclosa en un Pla de Millora Urbana, (qualificacions 
(A6.0): Ordenació especifica), avui en avançada execució, creant en el front del 
carrer Baldrich un espai públic d’uns 1.000 m2 (qualificació (P.2): Plaça. 
L’alçada màxima de la nova edificació és de PB+7. 
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. Baldrich (c) (entre Lepant i Torres i Bages). 
 

Correspon a les fotos : F3, F4, E5, E6, O5, O6 i a les seccions. 
 
Secció total actual: 9,85 m amb voreres de 1,85 i 2,10 m. 
 
En aquest tram ambdós fronts estan ocupats per naus industrials antigues, de 1 
o 2 plantes, excepte en la cantonada S.E. de Baldrich/Navas actualment en 
renovació edificatòria per substitució, on apareixia el front de “casals” del c/  
Navas. 
 
La futura secció prevista en el POUM arriba als 14,65 m, ja que tot i mantenint el 
front industrial dret (qualificació A8.0: Industrial en illa tancada), aquest es troba 
reculat 1,85 m, aproximadament, respecte el mateix front del tram anterior, i en 
el front esquerra es preveu una nova alineació reculada 4,80 m respecte l’actual, 
i la transformació dels actuals usos industrials en residencials i terciaris 
(qualificacions A2.1: Illes de fronts discontinus, i (A6.0): Ordenació específica 
amb Pla de Millora Urbana), amb alçades màximes de PB+3 i PB+5. 
 
A la cruïlla amb Navas, en el costat Nord, ambdós fronts són de renovació 
edificatòria i canvi d’us (industrial a residencial i terciari), reculant 10 m l’actual 
alineació de Navas per a generar nous espais lliures complementaris de la 
vialitat (qualificació: P10). 
 
 

. Baldrich (d) (entre Torres i Bages i Carretera de Rubí). 
 

  Correspon a les fotos : F5, E7, O7, i a la secció B6. 
 
Per l’actual secció total de 10,10 m, no es preveuen variacions, ni tampoc en els 
fronts edificats: indústria a l’esquerra i equipament (fins ara: Serveis funeraris) a 
la dreta, ja que en el POUM segueixen les mateixes qualificacions: A8.0 
(Industrial en illa tancada) i E10 (Altres Equipaments).. 
 
La nova ordenació del carrer Baldrich reordena la distribució de l’espai viari. 

 
   

1.1.2.  Carrer Navas de Tolosa 
 
Característiques generals actuals: 
 
. Traçat rectilini en sentit E-O, amb pendents variables entre el 0% i el 6,55%, en 

ambdós sentits, d’acord amb la morfologia ondulada del tall transversal, 
característica, del territori vallesà. 

 

 
Seguint el sentit E-0, les variacions de pendent del perfil longitudinal són les 
següents: 
 
∼ 0,9% ascendent, entre Vallparadís i Carretera de Rubí. 
∼ 5,1 % descendent, entre Carretera de Rubí i Baldrich 
∼ 0% ∼ planer, entre Baldrich i Pare Font 
∼ 6,4% ascendent, entre Pare Font i Roger de Llúria 
∼ 2,3% ascendent, entre Roger de Llúria i Avinyó. 
∼ 1,4% descendent, entre Avinyó i Guillem de Muntanyans (Plaça del   
           Segle XX). 
∼ 6,55% descendent, entre Guillem de Muntanyans i Joan Monpeo. 
∼ 1,14% ascendent, entre Joan Monpeo i Tren de Baix. 

 
. Secció variable entre fronts edificats, si bé s’identifiquen bàsicament dos tipus 

de seccions: la de l’entorn dels 10 m, entre Vallparadís i la Plaça del Segle XX, i 
la de l’entorn dels 12 m, en el tram entre Guillem de Muntanyans (passada la 
Plaça ) i Tren de Baix. 

 
Les voreres són sempre estretes, d’uns 2 m d’amplada, i la calçada viària entre 
uns 6 i uns 8 m segons es tracti de la secció de 10 a 12 m, utilitzant-se 
bàsicament com un carril circulatori (sentit E-O), i una franja d’aparcament, on 
també es situen els corresponents contenidors d’escombreries. En els 200 m de 
l’extrem de ponent, la calçada admet 2 carrils circulatoris o dues bandes 
d’aparcament. 

. L’escassa dimensió de les voreres no permet la plantació d’arbrat, ni la 
implantació de columnes d’enllumenat, que es troba fixat a les façanes, amb 
l’excepció de la Plaça del Segle XX. 

 
. Per Navas circula una línia d’autobusos urbans (L-9), que provenint de la 

Carretera de Rubí gira pel carrer d’Avinyó (sentit N.). 
 
. En l’ANNEX-2 es detallen els Serveis Urbans existents. 
 
 
Els trams diferenciats, són els següents: 
 
. Navas (a) (entre Vallparadís i Carretera de Rubí) 
 

Correspon a les fotos: F1, N1, S1, N2, S2, i a la secció: N1. 
 
La secció actual es variable, i els fronts edificats heterogenis. L’amplada mínima 
és de 9.85 m, amb voreres de 2 i 2,15 m. 
 
En el costat Nord, la disposició dels dos blocs d’habitatges del grup Santa 
Margarida, amb l’espai lliure entremig (qualificació P4: Verd en ordenació 
oberta) es produeix, una alineació fragmentada, amb reculades graonades, que 



PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DELS EIXOS URBANS DEFINITS PELS CARRERS: BALDRICH I NAVAS DE TOLOSA, EN EL BARRI DEL SEGLE XX. TERRASSA.  

Documents escrits. Memòria 

permeten disposar d’uns espais relativament generosos per a millorar la 
jardineria i l’accés. 
 
En el costat Sud, el petit verd urbà (qualificació P. 3) existent a la cruïlla amb la 
Carretera de Rubí, i el “cul de sac” del carrer Zuloaga, també contribuiran a la 
millora de l’espai viari en aquest tram. 
 
Les qualificacions urbanístiques del POUM per a l‘edificació d’ambdós fronts, 
(A2.0, A6.0), no suposaran canvis significatius en la imatge d’aquest tram. 
 
 

. Navas (b) (entre Carretera de Rubí i Roger de Llúria) 
 

Correspon a les fotos: F2, F3, F4, N3, N4, N5, N6, S3, S4, S5, S6, S7, i a les 
seccions N2. 
 
Aquest tram que abasta aproximadament un terç de total del carrer Navas, te  
una secció total constant de 9,85 m, amb voreres inferiors a 2 m, a ambdós 
costats. 
 
Predominen els fronts industrials, excepte en el costat Sud, entre Carretera de 
Rubí i Baldrich, que és residencial, però també en tots els fronts, excepte en 
l’esmentat i en el següent, entre Baldrich i Pare Font, que es manté industrial, el 
POUM planteja transformacions dels usos i de l’edificació (industrial a 
residencial i terciari) mitjançant Polígons d’Actuació (qualificació A6.0) o Plans 
de Millora Urbana qualificació (A6.0), determinant en gairebé la totalitat del front 
Nord la creació d’Espais Lliures lineals, complementaris de la vialitat 
(qualificació P10), que permetran disposar d’una secció total de 20 m entre 
façanes. Les alçades de les noves edificacions seran com a màxim de PB+3 i 
PB+5. 
 
 

. Navas (c) (entre Roger de  Llúria i Avinyó) 
 

Correspon a les fotos: F5, N7, S8, i a la secció N3.  
 
Secció total actual de 10 m, amb voreres de 2 m. 
 
Ambdós fronts són residencials, consolidats amb parcel.lació de “casals”, i amb 
qualificacions del POUM (A2.1) que preveu el seu manteniment i en tot cas la 
substitució edificatòria sobre l’actual estructura parcel.lària. 
 
La secció de 10 m fixada en aquest tram, així com en el tram (a), és determinant 
per a la futura capacitat circulatòria, en la reordenació general del carrer Navas. 
 
 

. Navas (d) (entre Avinyó i Guillem de Muntanyans / Plaça del Segle XX). 

 
Correspon a les fotos: F6, N9, S9, i a la secció N4. 
 
És el tram de la centralitat de l’espai públic i col·lectiu, plaça i equipaments, 
existent en el carrer Navas, amb necessitats i possibilitats de creixement, 
reforma, i millora. 
 
La plaça amb la Parròquia de Sant Valentí constitueix la plataforma intermèdia 
entre la de l’equipament socio-esportiu en el costat Nord i la dels petits 
equipaments (Casal de Barri) en el costat Sud. Els vials perimetrals i els 
desnivells existents l’aïllen del conjunt. 
 
El carrer Navas passa amb una secció d’aproximadament 10 m, els carrers 
perpendiculars tenen una major secció viària, ja que ofereixen uns espais 
d’aparcament en semibateria. 
 
En el costat de Llevant la forma geomètrica de la plaça d’alineació paral·lela a 
l’edificació d’aquell front, conforma un traçat innecessàriament sinuós i complex 
entre el costat sud (carrer de Valls) i el costat Nord (carrer d’Avinyó). 
 
Tota la morfologia general d’aquest lloc, reflecteix la presència històrica de 
l’antic curs i les terrasses de la marge esquerra de la Riera del Palau. 
 
Això és molt evident en l’àrea d’equipaments del costat Nord, amb forts 
desnivells entre l’esportiu existent i la reserva confrontant entre Lepant i Navas, 
manifestant-se també un important desnivell en aquest front, que s’haurà de 
resoldre en l’ordenació del futur equipament (qualificació (E2): Educatiu). 
 
 

. Navas (e) (entre Guillem de Muntanyans i Tren de Baix). 
 

Correspon a les fotos: F7, N10, S10 i a les seccions N5 i N6. 
 
La secció total en aquest tram és la de ≈ 12 m, si bé les voreres tenen una 
amplada entre 1,95 i 2,25 m. 
 
Els fronts d’edificació són avui molt heterogenis: solar per equipaments, illa 
residencial (en part en construcció), naus industrials, i solars. 
 
 
En el futur el POUM es preveu la mateixa secció viària, el manteniment de l’ús 
industrial (A8.0) a l’entorn del carrer Joan Monpeo, i la transformació a 
residencial i terciari de part de les illes que donen front a Tren de Baix, 
mitjançant Plans de Millora Urbana (A6.0), que generaran en aquest vial (lateral 
de l’entrada sud de Terrassa per la Rambla del Pare Alegre) una nova façana 
amb espais lliures lineals, (P.10), Complementaris de la vialitat, i Privats de 
servitud pública (P11). 
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1.2. ROL URBÀ DE BALDRICH I NAVAS 
 
 

A l’anàlisi de les característiques físiques, morfològiques i funcionals actuals, i a les 
previsions del POUM en quant a la transformació dels fronts edificats, s’hi ha d’afegir: la 
categorització dels dos eixos establerta pel POUM dins les propostes d’estructura i 
ordenació del Sistema Viari de Terrassa, i els criteris i propostes resultants del Pla 
Director de Mobilitat, redactat el maig de 2002, com un dels estudis sectorials de la 
Revisió del POUM. 
 
El carrer Baldrich forma part dels eixos cívics de la xarxa viària interior de la ciutat, i el 
carrer Navas és un dels elements de la xarxa de carrers verds. 
 
En la Memòria del POUM es defineixen aquestes categories: 
 

6.2. Els carrers i artèries de mobilitat interior. 
 
Pel que fa referència a l’actual xarxa de carrers, es pot afirmar que està 
constituïda per una xarxa jerarquitzada i incompleta, de carrers principals i en la 
que una part molt important de l’espai viari, més del 85%, el composen carrers 
estrets de dimensions inferiors als 12m d’amplada, altament urbanitzats i 
consolidats, amb una escassa presència d’elements arboris i sobre els que són 
molt escasses les afectacions viàries que resten pendents d’executar. Al mateix 
temps, aquesta xarxa de carrers dóna suport i accés a un parcel·lari residencial 
de façana continua, que també és en gran part de reduïdes dimensions. 
 
Respecte aquesta xarxa interior que conformen els carrers de la ciutat, es 
constata l’existència d’una concentració d’activitats que formen el que podríem 
anomenar “centralitats menors”, localitzades en diferents barris de la ciutat, que 
fan la funció de microcentres i defineixen policentralitats que actuen com a 
veritables estimuladors de la dinàmica urbana dels teixits edificatoris del seu 
entorn i sobre els que es proposa que siguin incorporats en el nou model del 
Pla. 
 
Per tant, l’estratègia del Pla, respecte la xarxa viària interior de la ciutat, 
s’orienta en els següents apartats: 
 

- Els eixos cívics i les centralitats menors 
- Els carrers amples, avingudes i passeigs 
- La xarxa de carrers verds 
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1. Els eixos cívics i les centralitats menors 
 
L’evolució i millora de les condicions de qualitat de l’espai interior de la ciutat ha 
comportat la consolidació d’una àrea central estable a l’entorn del Raval de 
Montserrat i la plaça Vella, que ha anat ampliant la superfície de carrers de 
vianants fins configurar una zona centre que ja comença a estendre el seu radi 
d’influència més enllà d’aquesta mateixa àrea. 
 
En els barris de l’entorn d’aquest quadrat central s’han format noves polaritats 
menors que a una escala de barri suposen un certa concentració de l’activitat 
comercial i cívica dels seus residents. 
 
Sobre aquests eixos el Pla estableix mesures de foment i d’estímul de la 
localització d’aquestes activitats, a la vegada que regula normativament les 
millors condicions per l’assentament d’activitats més compatibles amb el trànsit 
peatonal, defugint aquelles activitats que generin major presència del vehicle 
rodat (tallers de reparacions, concessionaris, rentat de vehicles…). Els 
projectes d’urbanització, per la seva part, procuraran afavorir el caràcter de 
zona per a vianants d’aquestes àrees. 
 
La proposta dels eixos cívics parteix de la pretensió d’equilibrar l’ús del trànsit 
rodat amb el passeig dels vianants i entendre que algunes d’aquestes vies són 
essencials per a la representativitat de la forma urbana i per la potenciació dels 
usos. 
 
Tot això, amb la màxima coherència amb les previsions del Programa 
d’Orientació de l’Equipament Comercial (POEC) vigent, tant per la seva 
delimitació com pels criteris pel seu desenvolupament. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
3. La xarxa de carrers verds 
 
L’estratègia sobre la definició d’un sistema d’espais lliures que abastin al 
conjunt de la ciutat i donin cobertura a les àrees actualment més deficitàries ha 
d’anar acompanyada d’una interconnexió que garanteixi els itineraris i relacions 
entre les peces noves i existents que es delimiten en el Pla. 
 
La proposta de generar una xarxa verda de mobilitat interior, es realitza 
complementant el model actualment existent, i aplicant sobre el mateix un criteri 
d’optimització de la caixa viària de tal manera, que en la mesura del possible, 
es pugui fer compatible la implantació d’una o dues franges arbrades amb 
l’actual secció, en la que normalment apareix un espai reservat per 
l’aparcament en la via pública. 
 
 

 
La intensitat i gra de la xarxa de carrers verds és tal que, en qualsevol cas i a 
una distància no superior a 100mts de casa, sigui possible disposar d’un carrer 
arbrat que condueixi el recorregut cap a una “peça verda” (parc o plaça) dels 
existents o dels previstos en el Pla. 
 
Les diferents seccions analitzades permeten agrupar els carrers en funció de la 
seva amplada en: carrers estrets, carrers mitjans i carrers amples. En el primer 
cas la secció del carrer serà bàsicament peatonal i arbrada, en el segon cas el 
carrer incorporarà carrils de circulació, aparcament, voreres de passeig i 
elements arbrats. En el darrer cas, el dels carrers amples, l’avinguda o passeig 
ja presenta clarament dues franges arbrades, amb un o dos cordons 
d’aparcament que l’acompanyen i amb la possibilitat d’incorporar carrils 
especialitzats per bicicletes o alternatives similars a la mobilitat. 
 
Pel desenvolupament d’aquesta xarxa verda, s’haurà de plantejar la idoneïtat 
de desenvolupar i disposar d’un Pla Director de l’espai verd de la ciutat; als 
efectes de definir les seves característiques, el seu desenvolupament qualitatiu i 
funcional i les condicions d’implantació i manteniment.  
 
 

En l’ANNEX 3. ESTUDIS I CRITERIS SOBRE LA MOBILITAT,  d’aquesta  
Memòria s’exposen les propostes que el Pla Director de Mobilitat fa pels eixos de 
Baldrich i Navas. 
 
 
En síntesi les propostes d’ordenació per aconseguir el caràcter que progressivament 
han de tenir Baldrich i Navas han de respondre als objectius i principis generals 
següents: 
 
- Millora de la qualitat paisatgística i ambiental de l’espai públic viari: 
 

• minimitzant la seva funció com vials pel trànsit motoritzat. 
• suprimint i evitant la funció de carrers-garatge. 
• maximitzant l’espai per a l’ús peatonal. 
• introduint l’arbrat i la vegetació en el paisatge renovat d’aquest barri. 

 
 

- Millora de la qualitat material, a partir de les solucions constructives de la 
reurbanització, i l’elecció dels materials, els elements d’urbanització i de mobiliari urbà. 

 
Que es tradueixen en els següents criteris bàsics de disseny: 
 

• Les voreres seran com a mínim de 3 m d’amplada. 
• Per a la circulació rodada hi haurà un únic carril de 3 m d’amplada. 
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•    En el costat dels nous fronts residencials s’ordenarà una franja de servei 

destinada a: àrees de càrrega i descàrrega, contenidors d’escombreries, 
aparcament per a minusvàlids, aparcament de rotació amb regulació horària. 

• En el carrer Navas es maximitzaran els àmbits peatonals, i s’incorporarà el 
carril-bici en la nova secció viària. 
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1.3. PROPOSTES D’ORDENACIÓ 
 

En els plànols de la SÈRIE 4. PROPOSTES D’ORDENACIÓ. ARQUITECTURA DE 
L’ESPAI  PÚBLIC, s’expressen gràficament, en planta, seccions, detall i vistes 3D, les 
propostes d’ordenació dels eixos urbans Baldrich i Navas de Tolosa,  com a base 
necessària i suficient per a poder desenvolupar els corresponents projectes executius de 
reurbanització i millora. 
 
En el plànol 4.2: Ordenació circulatòria, s’expliciten els “canals” o franges destinades: 
als vehicles motoritzats, a les franges de serveis, i a les bicicletes, i la seva superposició 
o ús compartit. 
 
En la Sèrie 4.5. Vistes 3D, es presenten les imatges actuals i futures de les seccions 
més representatives de Baldrich, Navas i la Plaça del Segle XX, com representacions 
més adients i realistes en aquest cas, que possibles maquetes parcials. 
 
En l’ANNEX-2, d’aquesta Memòria s’exposen els criteris i propostes d’ordenació per les 
xarxes de serveis urbans. 
 
Les propostes que es presenten són el resultat de l’aplicació dels principis i criteris 
anteriorment exposats, i de l’elecció d’una alternativa entre les vàries considerades 
(veure ANNEX-4, d’aquesta Memòria). 
 
Els aspectes més rellevants a destacar per cadascun dels eixos són els que s’exposen a 
continuació. 
 

1.3.1. Baldrich 
 
- La secció futura total, tindrà diferents dimensions, en funció de la posició dels 

fronts edificats: actuals que es mantenen i futurs que es reculen, així: 
 

o Baldrich (a) (entre Avda. de Montcada i Prim). Seccions B1 i B2:                          
16 m (=actual). 

o Baldrich (b) (entre Prim i Lepant). Seccions B3 i B4: 12,40 m. 
o Baldrich (c) (entre Lepant i Torres i Bages). Secció B5: 14,65 m. 
o Baldrich (d) (entre Torres i Bages i Carretera de Rubí). Secció B6: 10.10 

m (=actual). 
 
 

- Les voreres mínimes, de 3 m, són les del costat de ponent, ja que es la solució 
òptima per aconseguir, a l’hora, pràcticament tots els objectius de disseny: 

 
○ Vorera mínima, en el costat on es mantenen els usos industrials, i que la 

transformació del Pla de Millora Urbana (“Manufactura Auxiliar”) ha generat 
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un espai públic adjacent del 1.000 m2, i que més endavant aquesta vorera 
mínima ja té més de 5 m, atesa la posició reculada dels fronts edificats, 
preexistents, que es mantenen. En el darrer tram (d), excepcionalment, la 
vorera del costat industrial de llevant s’ajusta a 2 m d’amplada, per  

     encaixar la continuïtat de la calçada, oferint una vorera de 5,10 m en el 
front de l’equipament (antiga Funerària). 

 
○ Amb aquesta vorera, la calçada, de traça rotundament rectilínia i secció 

constant (3 m), es pot posicionar en perfecte continuïtat amb la calçada de 
Baldrich al nord de l’Avda. de Montcada, i amb un imperceptible desajust 
d’uns 15 cm, amb el tram (d), més sud. 

 
○ És la vorera mínima desitjable per a la plantació d’arbrat d’alineació, 

encara que sigui d’espècies petites. 
 
○ És la solució que permet maximitzar la vorera dels fronts residencials del 

costat de llevant. 
 
- Les voreres amples del costat de Llevant poden tenir una amplada màxima de 

6,40 m i una amplada mínima de 4,20 m, quan s’incorpora la franja de servei de 
2,20, a nivell de la calçada. 

 En el primer tram (a),m es proposa una reordenació d’aquesta vorera, amb una 
amplada de 7,80 m (en lloc dels 5,60 actuals), i la franja de servei de 2,20, que 
en les parts que no existeixi produirà una vorera d’un total de 10 m. Suprimint 
l’aparcament en bateria. 

 
- L’ordenació del l’arbrat, amb un marc de plantació de 6 m, segueix el criteri de: 

espècies grans per a les voreres amples, i espècies petites per a les voreres 
estretes. Combinant les dues especies quan és possible la doble filera d’arbrat. 

 Des de Lepant fins la Carretera de Rubí, només es proposen espècies grans, ja 
que l’amplada de les voreres ho permet. 

 
- L’enllumenat de calçada és unilateral, des del costat de la vorera més estreta, 

amb separacions de 18 m. L’enllumenat peatonal és proposa en les voreres 
més amples, amb separacions de 12 m. 

 Les cruïlles “s’afiten”, i reforcen el seu enllumenat, amb columnes “singulars” de 
gran alçada (12, 14 o 16 m), sobre les que es fixen varis projectors. 

 
- A la cruïlla amb el carrer de Sant Sebastià, es preveu la continuïtat d’aquest, 

fins la Carretera de Rubí, per l’interior de l’illa (Sala i Badrinas) transformada, i 
la possibilitat de remarcar el caràcter més peatonal d’aquest nou interior d’illa, 
sobrealçant la calçada de Baldrich al nivell de les voreres. 

 
- Els criteris de qualitat material i constructiva es manifesten en els plànols de 

detalls (Sèrie 4.6) i el concepte cromàtic (coincident) dels paviments de les 
voreres i de les franges de servei, per evitar la fragmentació visual de l’espai, i 

aconseguir la màxima unitarietat possible, s’expressa en les seccions-tipus 
(Sèrie 4.3.1.). 

 

1.3.2. Navas 
 
- Deixant apart l’espai de la Plaça del Segle XX i entorns, les futures seccions 

tipus diferents, són bàsicament les següents: 
 

o Navas (a) (entre Vallparadís i Carretera de Rubí) i (c) (entre Roger  de 
Llúria i Avinyó).  
Seccions N1 i N3: 10 m (=actual). 
 

o Navas (b) (Carretera de Rubí i Roger de Llúria).  
Secció N2: 20 m. 

○ Navas (e) (entre Guillem de Muntanyans i Tren de Baix ).  
  Secció N6: 12,35 m (=actual) 
 

- Les voreres de 3,50 m, són les màximes possibles en el tram (a) (Secció N1), i 
en part del tram (c) (Secció N3), originant la mateixa vorera en el costat sud del 
tram (b) (Secció N2), i una vorera mínima de 3.35 en el costat nord (industrial) 
del tram (e) (Secció N6). 

 
- En el tram (a) es proposa una regularització dels talussos ajardinats de l’accés 

a l’espai lliure entre els blocs del grup Santa Margarida, incorporant una rampa 
d’accés per a tothom. A l’altra costat és proposa una continuïtat i integració total 
de l’espai lliure, la vorera i el vial interior (Zuloaga). 

 
- En el tram (b), la futura reculada de l’edificació dels fronts del costat nord, 

permeten la creació d’unes voreres-passeig de 14,30 m d’amplada, i una franja 
de servei de 2,2 m d’amplada, a nivell de la calçada. Aquest interessant espai 
lliure lineal, amb una orientació solar bona (sud), es proposa que s’allargui el 
màxim possible en el front entre Pare Font i Roger de Llúria, per poder assolir 
una longitud total de més de 250 m. 

 
- El carril-bici previst per Navas, comparteix l’espai de la calçada de 3 m, en els 

trams (a) i (c), s’integra en el passeig (entre l’arbrat i la franja de servei) en el 
tram (b), comparteix l’espai peatonal de la Plaça (tram (d)) i segueix per al 
vorera més ample del costat sud, fins arribar als fronts de Tren de Baix. 

 
- L’ordenació del l’arbrat, amb un marc de plantació de 6 m, segueix el criteri de: 

espècies grans per a les voreres amples, i espècies petites per a les voreres 
estretes. Combinant les dues especies quan és possible la doble filera d’arbrat. 

  
- L’enllumenat de calçada és unilateral, des del costat de la vorera més estreta, 

amb separacions de 18 m. L’enllumenat peatonal és proposa en les voreres 
més amples, amb separacions de 12 m. 
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 Les cruïlles “s’afiten”, i reforcen el seu enllumenat, amb columnes “singulars” de 
gran alçada (12, 14 o 16 m), sobre les que es fixen varis projectors. 

 
- Els criteris de qualitat material i constructiva es manifesten en els plànols de 

detalls (Sèrie 4.6) i el concepte cromàtic (coincident) dels paviments de les      
voreres i de les franges de servei, per evitar la fragmentació visual de l’espai, i 
aconseguir la màxima unitarietat possible, s’expressa en les seccions-tipus 
(Sèrie 4.3.1.). 

 

1.3.3.  La Plaça del Segle XX 

 
Objectius: 
 
El projecte d’ordenació proposa essencialment una solució de màxima integració 
i continuïtat dels espais públics: lliures i equipaments, de la Plaça del Segle XX i 
el seu entorn, com a resposta requalificadora d’un lloc urbà fragmentat, mancat 
d’articulació entre les parts, i dominat per una morfologia històrica que li confereix 
baixa qualitat urbana, però que pot i ha de millorar notablement, per la significació 
que aquesta polaritat té dins del barri del Segle XX. Aquest lloc ha d’aconseguir el 
màxim nivell d’urbanitat possible. 
 
Al mateix temps, l’oportunitat de la intervenció profunda sobre la Plaça, ha de 
poder contribuir, encara que sigui parcialment, a la solució d’un problema 
permanent del medi urbà, com és el de l’aparcament, més encara si és vol millorar 
la qualitat ambiental i paisatgística dels carrers i eixos urbans de l’entorn, amb la 
restricció de l’ús del cotxe i la progressiva reducció i/o supressió dels aparcaments 
de superfície, per a guanyar més espai cívic per l’ús peatonal. 
 
En aquests moments les estratègies d’ordenació i millora urbana definides en el 
POUM, el rol urbà assignat a l’eix de Navas i les potencialitats de reequipament de 
l’entorn de la Plaça del Segle XX, permeten (i obliguen) a proposar els objectius 
enunciats, i endinsar-se en “l’aventura projectual” de proposar algunes solucions, si 
més no, com a resultats concrets d’exploracions reals d’ordenació dels espais, per 
a millorar la seva qualitat i la seva eficàcia urbanes. 
 
Propostes: 
 
En les Sèries 4.4. i 4.5. dels plànols i gràfics d’aquest Projecte d’Ordenació, 
s’expressen amb prou concreció les propostes aportades. 

 
. És tracta de la creació d’un ampli domini peatonal, o de prioritat circulatòria 

invertida, que uneixi tots els equipaments actuals i futurs de l’entorn de la 
plaça, i que s’estengui fins els fronts edificats, i el més possible pels vials 
connectats amb la plaça. Paviment com “catifa” contínua d’un únic material 
idoni, amb matisos cromàtics propis (hauria de ser igual que les voreres i 
franges de servei de Navas). 

 
. Mantenint el pla de l’església de Sant Valentí i el pla central de la plaça 

remodelada, l’espai disponible i els desnivells existents, permeten la 
ubicació d’un aparcament de 2 ½ nivells, amb semiplantes decalades, per 
un total de 188 vehicles. Amb un accés molt fàcil i “natural” pel front de la 
part baixa de la plaça, en la línia de separació entre aquesta i l’església. 

 
. En l’ordenació de superfície, l’arbrat passa del centre a la perifèrica, i la 

coberta estructural de l’aparcament es converteix en els dos nivells de la 
nova plaça, l’un és el quadrat més elevat com plataforma cívica enjardinada, 
exterior de l’església, lloc d’estada i mirador, sobre l’altra, esplanada 
contínua de pendent relativament suau (~ 3 ÷ 5%) que uneix la part baixa 
amb el carrer Navas. 

 
. Es suggereix un element unificador d’aquestes dues parts de la nova plaça, 

com és la cobertura comuna amb una pèrgola lleugera d’uns 35 x 35 m, 
recolzada sobre 9 punts que a l’hora, s’ancorarien sobre els murs de 
contenció de l’aparcament i s’ordenarien dins la seva malla estructural. El 
“sostre”, de lamel·les metàl·liques “penjades” de l’estructura primària portant, 
de jàsseres i traves, actuaria de filtre de llum, “brise-soleil”, i sostre de llum 
nocturn. 

 
. El trànsit rodat per l’entorn de la plaça, evidentment lent, es filtrarà per entre 

els arbres, les jardineres de fosa, i els peus de la pèrgola, i amb els gàlibs 
de pas, proteccions, i distàncies de seguretat suficients. 

 
. L’arbrat es proposa que sigui d’una única espècie, que per la densitat de 

plantació prevista, hauria de ser el de dimensió petita-mitjana del carrer 
Navas. 

 
. L’enllumenat perimetral és del tipus peatonal. Tres dels quatre costats de la 

pèrgola estant “marcats” per columnes singulars per a projectors. 
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1.4. PRESSUPOST 
 
  
El pressupost estimatiu de les obres aplicant ratios d’obres semblants al propi terme 
municipal de Terrassa puja a la quantitat de:  
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .................................................................................... 3.480.620
 
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.480.620.................................................................... 452.481
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.480.620....................................................................... 208.837
   

Subtotal 4.141.938
 
 
16,00 % IVA SOBRE 4.141.937...................................................................................................... 662.710
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.804.648
  
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a   
  
( QUATRE MILIONS VUIT-CENTS QUATRE MIL  SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Carles Adell i Torrelles                             Carles Teixidor 
EMAB                                                                   BARDAJÍ I TEIXIDOR, associats 
          arquitectes, sl 
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2.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

CAPÍTOL I.   DISPOSICIONS GENERALS 

Art.  1. Definició, àmbit i marc legal 
 

1. El Pla Especial d’Ordenació dels eixos urbans definits pels carrers: Baldrich i Navas 
de Tolosa, en el barri del Segle XX a Terrassa, és l’instrument urbanístic que 
desenvolupa l’article 16 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa. 

 
2. L’àmbit del Pla Especial és el definit en els plànols de la sèrie 1.2 escala 1:1000, 

sense perjudici de que la definició i planificació de part de les seves actuacions 
requereixi de la consideració d’uns àmbits de més abast. Delimitat per les alineacions 
que fixa el POUM pels carrers Baldrich (des de la carretera de Montcada a la 
carretera de Rubí) i Navas de Tolosa (des del carrer Vallparadís fins al carrer del Tren 
de Baix). 

 
 

Art.  2. Objecte 
 

1. L’objecte del Pla Especial és l’establiment de les condicions d’implantació dels serveis 
urbanístics previstos al planejament general i la regulació de les condicions tècniques 
que s’hauran de tenir en compte en el moment de procedir-se a la redacció dels 
projectes d’urbanització. 

 
2. A més de les seves determinacions normatives, el Pla Especial estableix diferents 

recomanacions relatives a l’execució dels diferents sistemes i subsistemes que 
integren la infrastructura urbana de conjunt, per tal de possibilitar els millors nivells de 
qualitat en la implantació i desplegament de la reurbanització del sector.  

 
 

Art.  3. Contingut documental 
 
El Pla Especial està integrat pels següents documents: 
 

- Memòria i annexos. 
- Normativa amb l’Ànnex de Normes Tècniques. 
- Plànols. 
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Art.  4. Obligatorietat 
 

1. D’acord amb el previst als articles 16 i 17 del POUM, el Pla Especial estableix els 
criteris i les solucions bàsiques d’urbanització que hauran de desenvolupar-se 
mitjançant els Projectes d’Urbanització que es formulin en relació als àmbits i eixos 
viaris del Pla Especial, tant siguin a preveure en l’espai de domini públic com en 
espais de titularitat privada. 

 
2. El PEI defineix els contingut dels projectes d’urbanització que desenvolupen la 

urbanització prevista directament pel PEI: carrers i elements comuns l’àmbit 
 
 

Art.  5. Vigència i modificació 
 

1. La vigència del present Pla és indefinida, sense perjudici de la seva revisió o 
modificació en els temes legals establerts. 

 
2. L’Estudi Econòmic del Pla s’actualitzarà periòdicament als efectes de què la 

determinació del cost global d’execució de les infrastructures definides pel Pla sigui 
ajustada a l’evolució dels costos en el temps. Aquesta actualització de l’Estudi 
Econòmic es formularà i tramitarà com a Modificació puntual del Pla Especial. 

 
 

Art.  6. Desenvolupament 
 
El desenvolupament de les determinacions d’aquest Pla Especial en relació als diferents 
sistemes i xarxes d’infrastructura es realitzarà mitjançant la formulació de: 
 

a. Projectes d’urbanització dels vials. El seu àmbit és l’espai públic delimitat per les 
alineacions dels carrers previstes al POUM. 

 
b. Projectes d’urbanització de les illes. El seu àmbit són els espais públics o privats d’ús 

públic situats en les illes, dins les alineacions dels carrers previstos al POUM. 
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CAPÍTOL II.  PROJECTES D’URBANITZACIÓ DE VIALS 

Art.  7. Iniciativa 
 

1. Les previsions d’aquest Pla Especial pel que fa als serveis urbanístics i infrastructures 
que hagin d’implantar-se al sòl, subsòl o vial de les vies públiques es desenvoluparan 
mitjançant projectes d’urbanització referits al sistema viari. El seu àmbit serè l’espai 
públic delimitat per les alineacions dels carrers previstos al POUM, determinats a 
l’article 1.2 del capítol 1. 

 
 

Art.  8. Àmbit territorial 
 
L’Ajuntament decidirà en cada cas l’àmbit territorial concret de cada projecte d’urbanització. 
Per la determinació de l’àmbit dels diferents projectes d’urbanització referits al sistema viari 
es tindrà en compte les previsions de desenvolupament dels diferents Plans d’Actuació 
Urbanística i les previsions de programació de les obres per raó de les afectacions al trànsit. 
 
 

Art. 9. Contingut 
 

1. Els projectes d’urbanització incorporaran en tot cas els serveis urbanístics previstos a 
l’article 17 del POUM segons concreta l’article 10 d’aquest Pla i les Normes 
Tècniques. 

 
2. Les condicions d’implantació i localització dels diferents serveis que determinen els 

projectes d’urbanització s’ajustaran a les Normes Tècniques d’aquest Pla Especial. 
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CAPÍTOL III.  REGULACIÓ DE LES INFRASTRUCTURES 

Art. 10. Disposicions generals 

1. Els Plans Especials i Projectes d’Urbanització que es desenvolupin en l’àmbit d’aquest 
Pla Especial es redactaran amb criteris de sostenibilitat, de millora mediambiental i de 
qualitat, i aplicant les determinacions i les recomanacions que estableix aquest Pla 
Especial d’Infrastructures. 

 
2. La regulació de les condicions tècniques exigibles a les diferents infrastructures de 

serveis a desenvolupar es realitza atenent a la classificació d’aquestes infrastructures 
segons els següents sistemes i subsistemes: 

 
• Infrastructures dels sistemes energètics, que comprenen: 
 

Subministrament de gas. 
Subministrament elèctric. 
 
 

• Infrastructures del cicle de l’aigua, que comprenen: 
 

Xarxa d’aigua potable. 
Xarxa de clavegueram. 
 
 

• Infrastructures de telecomunicacions, que comprenen: 
 

Xarxa de cable. 
 
 

• Infrastructures de recollida i tractament de residus i de neteja. 
 
 
• Infrastructures de mobilitat i accessibilitat. 
 
 
• Infrastructures de neteja. 

 
 

Art. 11. Xarxes i conduccions existents 
 
Quan s’executi la reurbanització d’un eix viari, els titulars de les xarxes i conduccions 
preexistents que hagin de ser modificades o ampliades per a assolir característiques 
adequades a les exigències de servei, hauran d’ubicar-les conforme a les previsions d’aquest 
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Pla i del Projecte d’Urbanització. De no ser aquest el cas, no s’admetran posteriorment altres 
intervencions que les referents al manteniment i reposició de la xarxa anterior. 
 
 

Art. 12. Nivell de vinculació de les Normes Tècniques 

 
Les Normes Tècniques del PEI annexes a aquesta Normativa tenen segons s’indica en els 
diferents casos caràcter vinculant, de criteris d’actuació indicatius, o bé, de 
suggeriments. En el cas dels criteris, caldrà justificar en els diferents projectes que aquests 
han estat tinguts en consideració. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMES TÈCNIQUES ANNEXES A LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
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3.- NORMES TÈCNIQUES ANNEXES A LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
CAPÍTOL PRIMER.  GENERALITATS 
 
Article 1.- Objecte 
 
És objecte d’aquesta normativa tècnica fixar, en tot el relatiu a les infrastructures, els 
paràmetres vinculats, els criteris bàsics indicatius i els suggeriments per als Projectes 
d’Urbanització que desenvoluparan la transformació dels eixos viaris dels carrers Baldrich i 
Navas de Tolosa. 
 
 
CAPÍTOL SEGON.  CRITERIS D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC VIARI DE 

CARÀCTER VINCULANT 
 
Article 2.- La urbanització en superfície 
 

a) La urbanització en superfície dels vials atendrà als criteris definits en els punts 
1.3.1, 1.3.2 i 1.3.3 de la Memòria, reflectits en el plànol de la sèrie 4.1, a les quals 
corresponen respectivament les seccions-tipus i detalls que es recullen en els 
plànols de les sèries 4.3 i 4.6. 

 
b) Els carrers tindran les funcionalitats contemplades en els plànols de la sèrie 4.2. 

 
c) Els Projectes d’urbanització incorporaran tots els elements i materials definits en 

l’indicat a l’apartat a) o als habitualment exigits per l’Ajuntament de Terrassa per a 
aquest tipus de projectes. 

 
 
 
CAPÍTOL TERCER.  CRITERIS D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC VIARI COM A 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ INDICATIVA 
 
 
Article 3.- Gas canalitzat 
 
Els Projectes d’Urbanització incorporaran les actuacions d’ampliació i de renovació de la 
xarxa de gas per a que la companyia operadora l’executi conjuntament amb la resta. La 
canalització és directa en el subsòl preferentment de les voreres. La posició de les 
escomeses serà concretada en el Projecte d’Urbanització i estaran en el domini públic. 
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Article 4.- Subministre elèctric 
 

La proposta d’ordenació seria, degut a la dificultat de coordinar aquest servei amb les 
escomeses de les edificacions existents, degut a que la companyia elèctrica no es 
partidària de disposar els cables en prismes de tubs (excepte en passos de calçada) per 
temes de dissipació tèrmica i rendiment de transport dels cables, de deixar passos 
transversals que creuin les calçades, tant de Baldrich com de Navas, i que permetin retirar 
els encreuaments aeris, i les futures línies que la companyia necessiti disposar per 
alimentar les noves promocions. Longitudinalment es preveurà, tan sols, un espai lliure per 
el servei elèctric, de forma que s’intenti garantir una ordenació de serveis a cada tram de 
carrer, tenint cadascun el seu espai propi.  
 
 
 

Article 5.- Infrastructures de Telecomunicacions 
 
El criteri és el mateix tant per Baldrich, com per Navas, proposant-se com a criteri 
d’ordenació, un prisma de 2 conductes de PVC de diàmetre 110 mm per cadascuna de les 
dues voreres, que s’interceptarien amb els prismes troncals a través de cambres de 
telefònica. 
 
La xarxa secundària es completaria amb pericons de 60x60 cm, a cada cruïlla que 
s’intercepta, per poder derivar cap als carrers perpendiculars. Aquest servei es situaria 
també en un espai concret, d’acord als plànols de la S5, i a una fondària màxima de la 
seva cara superior de 60 cm. 
 
D’acord amb la reunió mantinguda amb els Serveis Tècnics Municipals, es planteja la 
possibilitat de disposar un prisma de 4 conductes de PVC de 125 mm de diàmetre per una 
de les dues voreres de Baldrich i Navas de Tolosa, al llarg de la totalitat del tram en estudi. 
Es projecte a la vorera est al carrer Baldrich, i a la vorera nord al carrer Navas de Tolosa. 
En les cruïlles es plantegen arquetes de 60x60 cm, a cada costa del carrer i encreuament 
perpendicular a cada cantonada.  
 
Aquest prisma permetrà la disposició de dos conductes per la connexió d’edificis 
municipals a través de fibra òptica, i la possibilitat de desenvolupament d’un segon 
operador en el barri del Segle XX.  
 
L’Ajuntament de Terrassa, per acord o conveni amb els diferents operadors modificarà, 
segons les demandes, els dimensionats de les xarxes en la Via Pública. Els diferents 
costos s’imputaran als operadors. 

 
 
 
 
 
 

 
Article 6.- Infrastructures de cicle de l’aigua 
 

6.1.-  Xarxa d’aigua potable i hidrats 
 

Les actuacions a preveure en relació a la xarxa de subministrament d’aigua potable 
seran en cada àmbit les que determinin el Projecte d’Urbanització, i específicament 
hauran d’incorporar els hidrants que defineixi companyia, així com l’ampliació i 
renovació de xarxa que en cada cas correspongui. Es proposa com a xarxa indicativa a 
millorar la definida en el plànol 5.3 
 
 
 

6.2.-  Xarxa de sanejament 
 
Els projectes d’urbanització portaran inclosos la construcció dels col·lectors de la xarxa 
separativa i ampliació dels embornals que es defineixen a la memòria i plànols 
d’aquest Pla. 
 
Les actuacions relatives a la xarxa de sanejament són les indicades en el plànol 5.1 en 
relació a diferents carrers i trams, i en general respondran a les especificacions 
tècniques que defineixin el Serveis Tècnics Municipals. 
 

 
 

Article 7.- Infrastructures de recollida i recuperació de residus 
 

1. Per accedir amb la xarxa troncal de recollida d’escombreries a totes les illes de 
l’àmbit del Pla, i fins i tot a les possibles parcel·les de transformació aïllada, es 
dotarà ambdós carrers contemplats en el plànol 5.4 d’un tub d’un diàmetre de 
500 mm. (per la conducció d’escombraries) i dues tubulars de 50 mm. (pel 
conducte d’aire comprimit i pels cables elèctrics). 

 
2. Els Projectes d’Urbanització incorporaran les canonades de recollida de residus 

i les bústies situades en Via Pública. 
 

 
 

Article 8.- Infrastructures per a la mobilitat i accessibilitat 
 
1.  Ordenació i instal·lacions a incorporar en el Projecte d’urbanització 
 

Els projectes incorporaran l’ordenació prevista als plànols d’aquest Pla. Aixímateix 
inclouran la instal·lació de tot l’equipament de semaforització, senyalització, control i 
gestió avançada del trànsit segons les característiques funcionals que es fixin pels 
Serveis Tècnics municipals. 
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4.- DOCUMENTS ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 

ANNEX 1.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT. ALINEACIONS FUTURES 

ANNEX 2.- SERVEIS URBANS EXISTENTS 

ANNEX 3.- ESTUDIS I CRITERIS SOBRE LA MOBILITAT 

ANNEX 4.- ALTERNATIVES PRÈVIES A LA PROPOSTA 

ANNEX 5.- DIMENSIONAT INDICATIU DEL FERM 

ANNEX 6.- ESTUDI LUMÍNIC INDICATIU 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex es recullen les principals característiques de les obres que integren el 

projecte d’urbanització del C/Navas de Tolosa núm.69 (Tram C/Pare Font i el C/Roger de 

Llúria) al T.M. de Terrassa.  

 

 
2. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

 
La urbanització del tram del carrer Navas de Tolosa objecte d’aquest projecte inclou tots els 

treballs propis d’una urbanització completa: demolició dels paviments existents (inclosa la 

càrrega i transport a abocador dels materials resultants de les demolicions), moviment de 

terres, pavimentació de voreres i calcades, sanejament, abastament d’aigües, enllumenat 

públic, xarxa de subministrament elèctric, telefonia, xarxa de recollida pneumàtica de 

residus i plantació d’arbolat. 

 
En l’annex 12 s’adjunta una descripció del pla d’obra i del desenvolupament previst de les 

tasques de l’obra. També es detallen els procediments constructius previstos. 

 

Les solucions principals adoptades per als diferents capítols de la urbanització han estat les 

següents: 

 

 
2.1. Pavimentació 

El paviment en voreres serà de lloses prefabricades de formigó de dos colors destonificats 

de 40 x 40 x 8 cm, assentats sobre una base de formigó de 15 cm de gruix i una capa de 

morter de 2,5 a 3 cm de gruix. 

 

El paviment de l’aparcament es realitzarà amb lloses prefabricades de formigó de dos colors 

destonificats, de 20 x 20 x 8 cm. La base de formigó serà de 20 cm i una capa de morter de 

2,5 a 3 cm de gruix.  

 

El paviment de la calçada tindrà una capa d’aglomerat asfàltic en calent 12 cm de gruix, 

distribuït endues capes, una de mescla tipus G-20 i gruix 7 cm, i un altra mescla asfàltica 

tipus S-12, de 5 cm de gruix. L’aglomerat es col·loca sobre una capa de 25 cm de tot-ú 

artificial.  
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Per a vorades i guals s’utilitzaran els de material granític, amb les dimensions fixades en els 

plànols. La rigola serà de 30 cm d’amplada i s’empraran peces de 30 x 30 x 8 cm. 

 

Els pendents transversals de voreres i calçades seran sempre del 2%. 

 

Els escossells previstos són de 1,20 x 1,00 m de planxa d’acer galvanitzada i s’enrasaran a 

vorera amb gravetes i resines permeables.  

 

Al passatge peatonal es situa un parterre adossat a les vivendes que crearà una barrera 

visual verda. Al mig del passatge es situarà una marquesina de salze natural, creant una 

zona de sol/ombra per a hivern/estiu de fàcil manteniment i perfectament integrada a 

l’entorn.  

 

 
2.2. Supressió de barreres arquitectòniques 

Aquest projecte compleix les actuals normatives i lleis vigents referents a la supressió de 

barreres arquitectòniques. 

Per aquest motiu els guals previstos a les interseccions i altres punts conflictius i a les 

voreres són adaptats a la normativa d’accessibilitat. Aquests guals per a minusvàlids són 

acompanyats amb panot estriat, abans de les rampes de descens, per tal d’assenyalar als 

invidents la seva presència. El panot que conforma la rampa és antilliscant i haurà de lliurar-

se a nivell amb calçada i vorera. 

 

 
2.3. Clavegueram 

S’ha previst una xarxa de sanejament separativa. 

 

La nova xarxa servirà per a la evaquació d’aigües residuals i pluvial i s’empraran canonades 

de polietilé d’alta densitat, per ésser aquest material resistent a la corrosió biogènica. Els 

diàmetres projectats seran de 40 cm per a residuals i 50 cm per a les aigües pluvials  

Les escomeses es realitzaran amb diàmetres de 315 mm per a la connexió dels desaigües 

de les vivendes i embornals i es connectaran a la xarxa directament als col·lectors amb 

junta estanca tipus pinça.  
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Donat el fort pendent en el tram superior del carrer, s’han previst pous de registre amb 

ressalt, amb l’objectiu de limitar el pendent màxim al 6% i evitar velocitats excessives. 

 

Els pous de registre s’han disposat a una distància inferior a 50 m i els embornals cada 15 o 

20 m. 

 

Les noves vivendes hauran de disposar de doble xarxa de baixants i doble connexió a la 

xarxa de sanejament per a ser conseqüents amb la xarxa de sanejament separativa. 

 

Les característiques dels embornals són: 

 

- Caixa prefabricada de formigó de 30 x 70 mm, marc i bastiment tipus delta de fundició 

dúctil 

 

- Canonada de material plàstic de diàmetre 200 mm per a connexió dels embornals a les 

canonades de pluvials i per a les escomeses d’aigües pluvials i residuals de les 

vivendes 

 

 
2.4. Aigua potable 

En el projecte de la xarxa d’aigua s’han seguit les indicacions de la Companyia 

Subministradora de la població de Terrassa, Aigües de Terrassa. 

 

El diàmetre mínim és de 100 mm en les canonades de subministrament, que permet la 

instal·lació d’hidrants, i el material triat ha estat la fosa dúctil.   

 

Per al reg de l’arbrat del sector s’empraran canonades de politeilé de 50 mm i anells en 

cada arbre per al reg per degoteig i tech-line als parterres.  

 

 
2.5. Telefonia i Telecomunicacions 

Per part de la xarxa de telefonia existent dins l’àmbit d’actuació és aèria. Aquest projecte 

contempla el seu soterrament. 

 

Seguint les indicacions del projecte d’ordenació s’ha previst la instal·lació de la xarxa 

telefònica i un altre xarxa municipal de doble canonada.  
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En els plànols es fixen les característiques de les dues xarxes de telefonia, així com les 

arquetes i la distribució espaial de les canalitzacions. 

 

 
2.6. Gas 

La xarxa de gas projectada consta de conduccions de polietilè d’alta densitat de 90 mm de 

diàemtre.  

 

Aquest criteri s’ha consensuat amb la Companyia de Gas. 

 

 
2.7. Electricitat 

D’acord amb les directrius determinades per la companyia la valoració de les obres 

contempla totes les actuacions per traslladar l’estació transformadora existent. Le 

actuacions es reflexen a la documentació però no formen part del projecte, doncs seran 

realitzades per la companyia elèctrica.  

 

 
2.8. Enllumenat 

L’enllumenat públic és de nova execució. Cada carrer disposa d’un enllumenat determinat  

d’acord amb la seva tipologia amb disposició unilateral, excepte a la vorera ampla del 

C/Navas on es situen al portell.  

 

Les luminàries projectades són de vapor de sodi d’alta pressió de doble nivell per a 

il·luminació vial i hal·logenurs metàl·lics ceràmics per a il·luminació peatonal. 

 

També hi ha la possibilitat de introduir apagades a una de les línies.  
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Per a la realització del projecte d’urbanització es disposa de tota la cartografia i topografia 

del projecte d’ordenació i a part, s’ha complementat amb un aixecament topogràfic detallat 

de l’àmbit d’actuació. 

  

La topografia dela zona és la resultant de l’aixecament que s’ha fet a escala de detall 1:500. 

 
En el document núm. 2 del present projecte s’adjunta l’aixecament topogràfic de la zona 

objecte de l’actuació. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
 
La zona d’estudi corresponent a la urbanització del C/Navas de Tolosa, es troba  situat en el 
Terme Municipal de Terrassa.   
 
Per aquest sector a urbanitzar s’ha projectat una xarxa separativa, amb conductes 
independents per aigües residuals i per aigües pluvials. Les raons per les que s’ha adoptat 
aquest tipus de xarxa en comptes d’una xarxa unitària són els següents: 
 

- La xarxa existent i la que es preveu instal·lar als carrers perimetrals continua amb 
aquesta mateixa tipologia. 
- El sistema de separació d’aigües pluvials mitjançant sobreeixidors presenta 
problemes ambientals i de manteniment. El coeficient de dilució (nrormalment 1:5) 
permet que després d’un cert temps l’abocament tingui una càrrega contaminant 
tolerable, però no passa així durant els primers moments de l’abocament. A la 
pràctica les primeres aigües de pluja netegen les clavegueres i les aigües abocades 
són molt brutes. 
- Aquestes aigües brutes produirien problemes de contaminació a la riera on 
s’aboquessin, a més de males olors, mosquits i bruticia inherent. 
- Tots aquests problemes no existeixen quan la xarxa és separativa. També es 
minimitzen els problemes de laminació dels cabals i de la càrrega contaminant que 
arribaria a la depuradora, donat que aquests seran molt més uniformes, amb el que 
el funcionament de la EDAR no es veu alterat durant episodis de pluges. 

 
La xarxa d’aigües pluvials que es projecta es connecta a la xarxa existent a la continuació 
del C/Navas de Tolosa, a un col·lector de 400 mm de diàmetre. La xarxa d’aigües residuals 
es connectarà al clavegueram existent, també a la continuació del C/Navas de Tolosa.  
 
La conca d’estudi té una superfície de 0,96 hectàrees, que alhora es subdivideix en dues 
subconques corresponents al carrer peatonal i al C/Navas, que l’engloba tota.  
 
Es calculen els cabals generats a partir del llibre de “Recomendaciones para la redacción de 
proyectos de saneamiento en poblaciones” de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.Les 
recomanacion de la Guia Tècnica de Recomanacions Tècniques per als Estudis 
d’Inundabilitat d’Àmbit Local de l’Agència Catalana de l’Aigua no són d’aplicació en conques 
tan petites i tan urbanitzades.  
 
Amb la finalitat d’evitar els fenòmens de corrosió per àcid sulfídric que es pot produir a les 
clavegueres de formigó (efecte corona) es projecta una xarxa de residuals de polietilè d’alta 
densitat. Per la xarxa de pluvials també s’adopten conduccions de polietilè. 
 
Els models dels pous de registre i embornals seran els habituals o els normalitzats per 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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2.-DEFINICIÓ DE LA XARXA 
 
 
Escollim un model de xarxa separativa d’acord amb la justificació i raonaments descrits a 
l’apartat anterior. Es projecta una xarxa per aigües pluvials i una xarxa per aigües residuals. 
Les pluvials es recolliran mitjançant embornals connectats a pous de registre o directament 
a la xarxa, tal i com es representa a la documentació gràfica. Aquest model de xarxa implica 
doble xarxa de baixants a les edificacions de la urbanització amb el control que no hi hagi 
cap aportació de residuals cap a la xarxa de residuals i a la inversa. 
 
 
La disposició dels pous de registre i embornals es fa seguint les Recomanacions per al 
disseny de les xarxes de sanejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
El dimensionament de la xarxa es calcula per 10 anys de període de retorn, freqüència 
habitual en proyectes d’urbanització.  
 
Les aigües pluvials generades fora de l’àmbit de la urbanització no arriben al sector i es 
canalitzaen per altres vies de desguàs 
 
La xarxa d’aigües pluvials es connectarà a la continuació del C/Navas de Tolosa, que té 
capacitat suficient, de la mateixa forma que la xarxa d’aigües residuals.  
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3.-  CÀLCULS HIDROLOGICS 
 

3.1.- Bases de càlcul 
 
 
 Per a la determinació dels cabals circulants de disseny a cada col·lector s’ha definit el 
cabal de les conques afluents, a partir de la discretització de la urbanització en funció del 
seu punt de desguàs. 
 

L’àrea de drenatge de la urbanització és de 0,96 ha. i s’ha subdividit en dues  
conques vessants corresponents a cada una de les illes en les que es divideix el Pla Parcial 
i els vials projectats.  
 
 
Els criteris de càlcul han estat els següents: 
 
- temps de concentració 12 minuts 
- precipitació per a un període de retorn de 10 anys, segons la corba C: 340 l/seg/ha. 
- coeficient d’escolament: es prendrà segons la zona: 
 

- en vials i vivendes: 0,9 
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4.- CÀLCUL DE CABALS 
 

4.1.- Precipitació de disseny 
 
 
 El primer que cal és conèixer la precipitació per a la qual volem dimensionar la xarxa. 
 
 Les dades de càlcul considerades es troben al llibre “Recomanacions per a la 
Redacció de Projectes de Sanejament de la Comarca” de l’Entitat Metropolitana. (Corba C). 
 
 
 
 Per a les obres de clavegueram es pren com a precipitació de disseny la 
corresponent a un període de retorn de 10  anys, que en el cas que ens ocupa és la següent 
: 
 
  Pd= 85 mm/dia o 340 l/s/Ha 
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4.2.- Determinació de le conques vessants 
 
 
 L’àrea de drenatge objecte de l’estudi correspon estrictament a l’àrea de la 
urbanització. La zona no rep escolament provinent de zones adjacents i l’àrea d’estudi és de 
0,96 Ha. 
 
A continuació s’enumeren aquestes conques: 
 
 
  
     

Conca 
 

Superficie (m2) Superficie (Ha.) Característiques 

C/Peatonal 
 

2.800 0,28 Vial i edificacions 

C/Navas 
 

9.600 0,96 Vial i edificacions 
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4.3.- Càlcul de cabal de les aigües pluvials 
 
 
 Per a calcular els cabals hem utilitzar el mètode racional. Segons aquest mètode, el 
cabal corresponent a un període de retorn el dóna la fòrmula: 
 
 
    Q = c·I·A·K 
 
 
Apliquem el mètode de l’Entitat Metropolitana i es Calcula el cabal per cada subconca 
aplicant el mètode racional 
 
 
 
Q = c I A 
 
 
 
El Temps de concentració, temps que triga la gota que cau al punt més allunyat de la xarxa 
en trobar el punt en el que es dessitja conèixer el cabal, s’obté sumant el temps 
d’escolament i el de recorregut. El temps d’escolament considerat és 12.5 minuts que és el 
valor mig que s’aconsella al mencionat  document per zones poblades, ben dotades de 
clavegueram i  pendents suaus. El temps de recorregut és el temps que l’aigua circula al 
llarg d’una llera coneguda o de la xarxa. Per una velocitat de 1.7 m/s calculem en cada cas 
el temps de recorregut i el de concentració, resultat d’aquests dos sumands,   
 
Obtenim la precipitació màxima a las corbes d’ intensitat de pluja i duració del xàfec per un 
període de retorn de 10 anys. 
  
El Coeficiente d’escolament considerat és de 0.90, valor per a  zones residencials 
semiintensives, 0,5 per equipaments i 0,3 per zones verdes. 
 
La següent taula representa els valors dels cabals per cada conca drenant dels carrers de la 
Urbanització. 
 
 
 
Els valors es representen a la taula adjunta. 
 
 
Conca Superficie (ha.) Intensitat 

(l/s/ha) 
Coeficient 
escolament 
 

Cabal (l/s) 

C/Peatonal 0,28 340  0,9 85 

C/Navas 
 

0,96 340 0,9 504 
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4.4.- Càlcul de les aigües residuals  
 
 
 Per a calcular els cabals considerem una dotació corresponent a una zona urbana de 
caràcter residencial d’acord amb la tipologia de la Urbanització a projectar. 
 
Es prenen els següents criteris de disseny: 
 

- s’estima una ocupació mitra de 4 persones per vivenda 
- es pren una dotació d’aigua de 300 l/hab/dia, que inclou el cabal domèstic i la part  
proporcional de consum comercial i de serveis comuns o una dotació de 150 
m3/ha./dia 
- El cabal punta es pren 2,4 vegades el cabal mig 
- Es preveu un consum a l’estiu del 20% superior al consum mig 
- Es pren com a diàmetre mínim 400 mm per col·lector principal i 300 mm als 
desguassos i connexions 

 
 
Calculem els habitants considerant la dotació per ha.: 
 
0,96 ha. x  150 m3/ha./dia = 144 m3/dia  
 
 
Calculem el cabal diari:  
 
144 m3/d = 6 m3/h = 20 l/s 
 
 
DADES DE CABAL A LA XARXA 
 
Q = 0.00167 m3/s 
Q punta = 0,004 m3/s 
Q mínim = 0,01 m3/s 
Q punta estiu= 0,0048 m3/s 
Q = 6 m3/h 
Q punta = 14,4 m3/h 
Q mínim = 3 m3/h 
Q punta estiu = 17,28 m3/h 
 
 
 
Aquest cabal d’aigües residuals es connecta a la xarxa de clavegueram existent que 
connecta al col·lector del C/Navas.  



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ NAVAS DE TOLOSA 69 (TRAM C/ PARE FONT I EL C/ ROGER DE 
LLÚRIA) T.M. TERRASSA 
 

ANNEX 5. DISSENY DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.     10 

4.5.- Dimensionament dels conductes 
 
Per al dimensionament dels conductes utilitzam la fòrmula de Manning: 
 
  

Q=1/n · Rh^(2/3) 3 · A · i^0.5 
 
on: 

“Q” és el cabal de disseny (en 
“n” és el coeficient de rugositat del material 

/s) 

“Rh” és el radi hidràulic (en m) 
“S” és la secció de la canonada (en m2) 
“i” és la pendent (en mm) 

 
Col·lectors C/Navas 
 
Pluvial 

          
          
     

 

 Geometría de la sección   
    

  
  

  diámetro 
 

0,5 m 
    

  
  

  radio   0,25 m 
  

      
      
      Características de la obra   

    
  

  
  Pendiente 

 
3,2 % 

    
  

  
  coef. Rugosidad 

Manning 0,01   
    

  
  

  Caudal 
 

0,679 m3/s 
    

  
  

      Calado 
 

0,330 m 
 

Restricciones:     
   

  
  

 
  

  
  

 Área llena 
 

0,137 m2 
 

Resgurado mínimo 0,166667 m 
   

  
  

 
  

  
  

 Perímetro mojado 0,948 m 
 

Velocidad máxima  6 m/s 
   

  
  

      Radio hidráulico 0,145 m 
        

  
  

      Velocidad 
 

4,937 m/s 
 

Valoración:     
   

  
  

 
  

  
  

 Ancho lámina de agua 0,474 m 
 

Funcionamiento: Régimen rápido 
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Resguardo: Suficiente 
   

  
  

 
  

  
  

 Número de Froude 2,926   
 

Velocidad: Permisible 
 

          
          Essent la capacitat de 679 l/s, superior als 504 l/s necessaris.  

 
 
Residual  
 

          
     

 

 Geometría de la sección   
    

  
  

  diámetro 
 

0,4 m 
    

  
  

  radio   0,2 m 
  

      
      
      Características de la obra   

    
  

  
  Pendiente 

 
3,2 % 

    
  

  
  coef. Rugosidad Manning 0,01   
    

  
  

  Caudal 
 

0,366 m3/s 
    

  
  

      Calado 
 

0,260 m 
 

Restricciones:     
   

  
  

 
  

  
  

 Área llena 
 

0,086 m2 
 

Resgurado mínimo 0,133333 m 
   

  
  

 
  

  
  

 Perímetro mojado 0,750 m 
 

Velocidad máxima  6 m/s 
   

  
  

      Radio hidráulico 0,115 m 
        

  
  

      Velocidad 
 

4,237 m/s 
 

Valoración:     
   

  
  

 
  

  
  

 Ancho lámina de agua 0,382 m 
 

Funcionamiento: Régimen rápido 
   

  
  

 
  

  
  

   
  

  
 

Resguardo: Suficiente 
   

  
  

 
  

  
  

 Número de Froude 2,842   
 

Velocidad: Permisible 
 

          
           

 
 
Essent la capacitat de 366 l/s molt superior a la capacitat necessària.  
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Col·lectors Passatge 
 
Pluvial 

          
     

 

 Geometría de la sección   
    

  
  

  diámetro 
 

0,5 m 
    

  
  

  radio   0,25 m 
  

      
      
      Características de la obra   

    
  

  
  Pendiente 

 
1,41 % 

    
  

  
  coef. Rugosidad Manning 0,01   
    

  
  

  Caudal 
 

0,451 m3/s 
    

  
  

      Calado 
 

0,330 m 
 

Restricciones:     
   

  
  

 
  

  
  

 Área llena 
 

0,137 m2 
 

Resgurado mínimo 0,166667 m 
   

  
  

 
  

  
  

 Perímetro mojado 0,948 m 
 

Velocidad máxima  6 m/s 
   

  
  

      Radio hidráulico 0,145 m 
        

  
  

      Velocidad 
 

3,277 m/s 
 

Valoración:     
   

  
  

 
  

  
  

 Ancho lámina de agua 0,474 m 
 

Funcionamiento: Régimen rápido 
   

  
  

 
  

  
  

   
  

  
 

Resguardo: Suficiente 
   

  
  

 
  

  
  

 Número de Froude 1,942   
 

Velocidad: Permisible 
 

           
Essent la capacitat de 451 l/s molt superior als 85 l/s necessaris. 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ NAVAS DE TOLOSA 69 (TRAM C/ PARE FONT I EL C/ ROGER DE 
LLÚRIA) T.M. TERRASSA 
 

ANNEX 5. DISSENY DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.     13 

 
Residual 

          
          
     

 

 Geometría de la sección   
    

  
  

  diámetro 
 

0,4 m 
    

  
  

  radio   0,2 m 
  

      
      
      Características de la obra   

    
  

  
  Pendiente 

 
1,41 % 

    
  

  
  coef. Rugosidad Manning 0,01   
    

  
  

  Caudal 
 

0,243 m3/s 
    

  
  

      Calado 
 

0,260 m 
 

Restricciones:     
   

  
  

 
  

  
  

 Área llena 
 

0,086 m2 
 

Resgurado mínimo 0,133333 m 
   

  
  

 
  

  
  

 Perímetro mojado 0,750 m 
 

Velocidad máxima  6 m/s 
   

  
  

      Radio hidráulico 0,115 m 
        

  
  

      Velocidad 
 

2,812 m/s 
 

Valoración:     
   

  
  

 
  

  
  

 Ancho lámina de agua 0,382 m 
 

Funcionamiento: Régimen rápido 
   

  
  

 
  

  
  

   
  

  
 

Resguardo: Suficiente 
   

  
  

 
  

  
  

 Número de Froude 1,886   
 

Velocidad: Permisible 
 

          
          

 
Essent la capacitat de 243 l/s  molt superior a la necessària. 
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4.6.- Comprovac ió  de ls  emborna ls  
 
 
La distribució dels embornales es calcula en funció de la pendent i de l’ample dels vials. 
Segons les Recomanacions per la Redacció de projectes de Sanejament de la Comarca de 
l’Entitat Metropolitana la capacitat estimada de recollida d’aigües a una boca d’embornal 
amb reixa per a pou de caiguda de 0.7 x 0.3 m col·locada segons la pendent longitudinal j 
del vial i amb una pendent transeversal de calçada 0.04 és de: 
  
 
  

Pendent del vial 
 

Capacitat d’absorció 

0,005 20 
0,01 18 
0,02 14 
0,04 8 
0,08 4 

 
   
 
 
Per tractar-se d’una zona residencial amb carrers semipeatonals s’ha considerat un període 
de retorn del funcionament dels embornals superior, de 100 anys i un temps escorrentiu de 5 
minuts. Amb aquestes dades s’obté una intensitat de pluja de 597.2 l/s/ha. 
  
Suposant un coeficient escorrentiu de 0.9, a una superfície rectangular d’ample a i una 
longitud l, es concentra el següent cabal 
 
Q = cia= 0.9 * 597 * a i/10000 
 
on a i i s’expresen en metres 
 
Igualant aquest cabal  Q al cabal absorbit per l’embornal q resulta la relació  
 
l = 18.6 * q/a 
 
que defineix la distància entre embornal simples. 
 
 
L’ample dels carrers és de 12 metres i  20 metres i  la pendent longitudinal del vial varia des 
de 1,2 fins a 5%.  
 
Pendent vial j 
 

Distancia entre embornals 
Vial 12 m. Vial 20 m. 

1,2 15 18 
5 12 8 
12 10 6 
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La distància màxima a la que s’han de col·locar queda reflexada a la taula adjunta en funció 
de la tipologia dels carrers. Malgrat això, donat el fort pendent,  es pren com a recomanació 
no situar embornals a distànices superiors a 15 metres i reforçar els punts baixos i situar 
embornals dobles. 
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5. RESULTATS 
 
Els cabals resultants de cada conca es representen a la taula: 
 
 
 
 
Conca 
 

Cabal (l/s) 

C/Peatonal 85 

C/Navas 
 

504 
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6.- CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA 
 
 
 Els materials del tubs seran: 
 
-polietilè alta densitat, corrugat per fora i llis per dintre per la xarxa de pluvials 
-polietilè d’alta densitat  corrugat per fora i llis per dintre per la xarxa de residuals 
 
Els diàmetres i pendents dels col·lectors s’han dimensionat amb la capacitat suficient per 
absorbir els cabals aportats per cada un dels sectors i també s’han tingut en compte 
especificacions de manteniment. 
 
Per tal d’assegurar que no es superin velocitats de 6 m/s en els col·lectors de pluvials i 
sobreexcavacions excessives els pendents màxims es limiten al 4% i es col·loquen pous de 
caiguda per regular les pendents dels col·lectors. 
 
 
Els pous de registre seran de formigó prefabricat  tipus ICA o similar. 
 
Els embornals seran de tipus DELTA 70, o Onda. Respecte els embornals que s’han de 
mantenir s’ha de repicar el morter del costat de la vorada per permetre interceptar 
correctament les aigües en superfície 
 
Es comprobarà que els embornals i les obres de recollida de pluvials estiguin situats a la 
distància necessària i segons una disposició adequada i es situaran embornals dobles.  
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1.- NORMATIVA 

 

 La present instal·lació es farà seguint les normes del vigent Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió 842/2002 de 2 d’agost així com les seves Instruccions Tècniques 

Complementaries BT-ITC-09. 

  

 A més haurà de complir: 

   

− Normes UNE 72 de Nivells d’Iluminació 

− Normes UNE 60 de Luminàries. 

− Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn 

− Real Decret 2949/1982 de 15 d’octubre que aproba el Reglament d’Escomeses 

Elèctriques 

− Disposicions de la Generalitat de Catalunya  

− Exigències d’Organismes oficials de l’Administració Central, comunitat 

Autonòmes, Ajuntaments, etc,..  

− Normativa en matèria de Seguretat i higiene en el treball. 

− Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament 

d’Energia. 

− Decret 82/2005, de 3 de maig, de Reglament de desenvolupament de la Llei 

6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn. 

− Altra normativa vigent 
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2.- POTÈNCIA PREVISTA 

2.1. Tipus de làmpades 

 

Pel "Projecte d'urbanització del C/Navas de Tolosa" a Terrassa" s'utilitzarà el tipus de 

làmpades que es descriu a continuació en funció de la seva disposició: 

 

- VIAL: Luminaria vial per adaptar a bàcul, model ECO de la marca LAMP, fabricat 

en un cos d’alumini injectat i lacat en color gris metal·litzat, per una HIT-HST de 

100W E-27, a 8 m. d’alçada. 

- PEATONAL I VORERA: Proyector de exterior de 360mm per espais urbans model 

MINIPROA de la marca LAMP, fabricat en injecció d’alumini en dos cosos, amb 

sistema de juntes per a una protecció IP65, amb reflector de feix vial per una 

CDM-T 35W de 4 mt. d’alçada. 

- Reforç de la il·luminació del parterre amb projectors de la marca BEGA.  

 

Les làmpades compliran les normes UNE-20064. 
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2.2. Potència instal·lada 

 

Donada la geometria de la urbanització, la distribució als diferents carrers serà de tipus 

ramificat, partint del quadre instal·lat.  

 

El número de luminàries instal·lades a la zona es mostra a continuació: 

 

NUMERO Tipus POTENCIA TOTAL 

16 

MINIPROA a 4 

metres d'alçada 

35 w (40 w a 

càlcul) 640 w 

5 Projector BEGA 35 w 350 w 

7 

ECO a 8 metres 

d'alçada 100 w 700 w 

      1690 w 

 

TOTAL INSTAL.LAT     1690 w 

 

La potència per línia de la nova instal·lació és la següent: 

 

LÍNIA NÚMERO Tipus POTENCIA TOTAL 

1 5 

MINIPROA a 

4 metres 

d'alçada 35 w 200 w 

1 5 BEGA 35 w       350 w 

2 11 

MINIPROA a 

4 metres 

d'alçada 35 w 440 w 

2 7 

ECO a 8 

metres 

d'alçada 100 w  700 w 

      1.690 w 
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TOTAL INSTAL.LAT     1.155 w 

2.3. Potència de càlcul 

 

A efectes de dimensionament es considera la següent potència pel quadre. 

 

   

QUADRE 

 

LÍNIES 

 

POTENCIA 

 

POTÈNCIA 

CALCUL 

 1 550    990  w 

1 2 1140 2.052 w 

TOTAL  1.690 w 3.042 w 

 

 

2.4. Potència a contractar 

 

 Distribució per quadre: 

 

 

QUADRE Potència de càlcul Potència a 

contractar 

1 3.042 kw 5 kw 

 

 

 

 Tarifa recomanada: 2.0N (per potencies <15 kW) 

 Tarifa recomanada: B.0 (per potencies> 15 kW) 
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3.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 

3.1 Descripció General 

 

El present projecte contempla la implantació d’una instal·lació d’enlumenat públic a tota la 

urbanització, mitjançant luminàries col·locades damunt columnes. 

 

Es muntaran el següent tipus de luminàries: 

 

 

 Columna TRONCOCÒNICA de 8 metres d'alçada amb llumenera ECO o similar de 100 

w de vapor de sodi d'alta pressió Classe I. 

 

 Columna CILINDRICA de 4 metres d'alçada amb llumenera MINIPROA  o similar de 35 

 w d’hal·logenurs metàl·lic ceràmics Classe I. 

 

Per tal d’aconseguir un estalvi d’energia per a tota la instal·lació  s’ha previst dotar les 

luminàries amb equips de doble nivell de regulació, complint el recomanat per la ITC-BT-09. 

 

El quadre d’enllumenat es situa a l’inici del C/Peatonal del tram en el lloc més proper a 

l'Estació Transformadora. Aquests quadre de comandament i regulació es dimensiona 

d’acord amb les necessitats de la instal·lació projectada. 

 

Es protegiran individualment les línies d’alimentació mitjançant dispositius de tall omnipolar 

contra curtcircuits i sobrecàrregues. 

 

És obligatòria la protecció individual de les línies mitjançant diferencials de sensibilitat 

definida d’acord amb la resistència a terra (màxim 30 Ω 300 mA). Els elements de mesura 

es situaran en mòduls independents i seran com a mínim IP55/IK10. La porta d’accés es 

situarà entre 2 i 0,3 metres. 

 

L'encesa i apagada d'aquest nou enllumenat, així com l'entrada en funcionament del doble 

nivell, és regulada per un rellotge astronòmic, programat per a les coordenades 

geogràfiques. També s’han modulat les línies per permetre apagada d’una d’elles.  
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La secció dels cables que s'obté dels càlculs, per a una caiguda de tensió inferior al 3% als 

receptors d'enllumenat, és de 6  / 10 , per a totes les línies, i la secció de la línia que porta a 

terme el doble nivell és de 2 x 6 

 

. 
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3.2. Caixa General de protecció 

 
És la caixa destinada a allotjar els elements de protecció de la línia repartidora, senyalat al 

principi de la instal·lació de la propietat. 

 

La Caixa General de Protecció (C.G.P.) serà del tipus 9-400/400/400. 

 

Inclourà fusibles gl de 63 (A) i 80 (A). 

 

 

3.3. Derivació individual 

 

Segons l'Art. 20 del REBT i full d'interpretació nº 37 (18-11-80) es defineix com a derivació 

individual la part instal·lació que enllaça la Caixa General de Protecció amb els aparells de 

mesura, comandament i protecció. 

 

Les característiques d'aquesta canalització són: 

 

 Longitud: 3 metres 

 Secció: 3 (1x16) + 1 (1x10) 

 Aïllament: RV 0,6/1 KV 

 

 

 

 

3.4. Equip de mesura 

 
S’instal·larà un equip tipus T-2 de poliester amb interruptor automàtic de 40 A.  

 

3.5. Millora del factor de potència 
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El factor de potència haurà d'estar compensat, i haurà de corretgir-se fins a un valor més 

gran o igual a 0,9, segons ITC-BT-09. 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ  
 

4.1. Classificació d’àrees 

  

Per ser un enllumenat públic no existeixen zones classificades segons Ml-BT-026. 

 

Locals humits 

 
Amb la finalitat de complementar la ITC-BT-027, referent a locals humits, s'ha de fer constar 

que, per tractar-se instal·lació d'intempèrie es qualifica com a local humit. 

 

4.2. Quadre General de Distribució 

 

Seguirà les prescripcions generals del plec de condicions per a els quadres elèctrics. 

 

Dels quadres es deriven les línies als diferents circuits que conformen la instal·lació 

elèctrica de la xarxa d’enllumenat. 

 

Aquest quadre estarà format per un armari de dimensions 1260x1410x400 mm tipus ARI-

20R  o similar, normalitzat per l’Ajuntament amb estabilitzador-reductor de fluxe, que 

allotjarà en el seu interior la unitat funcional d'embornat, els comptadors i tots els dispositius 

de protecció i maniobra necessaris. 

 

Aquests dispositius són, fonamentalment, els interruptors de protecció, dotats de relés 

electromagnètics que s'accionaran manualment, així com els interruptors diferencials 

sensibles a corrents de fuita, dimensionats d'acord amb l'intensitat de cada circuit i amb 

capacitat suficient de ruptura per soportar el corrent de curtcircuit.  

 

Al seu interior hi haurà connectat un endoll, per a possibles reparacions, i una bombeta 

incandescent per tal d’il·luminar els circuits. 
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Elements de comandament i senyalització 

 

Els curtcircuits destinats a la protecció dels circuits de comandament, control i enllumenat, 

seran d'alta capacitat de ruptura i acció ràpida. 

 

 

 

Regletes 

 
Tots els borns de connexió seran d'un calibre superior al de la intensitat que els travessa i 

com a mínim de 6 mm², muntats sobre perfil DIN, hauran d'assegurar la connexió fàcil i la 

pressió eficaç dels conductors. 

 

Els borns utilitzats per a els circuits de comandament hauran de permetre la connexió dels 

conductors però mai podran ser utilitzats per a connectar més de dos. 

 

Les regletes i borns estaran marcades i agrupades per funcions i circuits, per a permetre la 

connexió cable per cable. 

 

Totes les regletes utilitzades sota tensions diferents hauran d'estar clarament separades. 

 

 

Cablatge 

 
Les connexions estaran efectuades amb conductors de cable flexible de Cu, de secció igual 

o superior a 2,5 mm² i tensió mínima 1 kV. Tensió de prova 2.500 V per a comandament i 

de 0,6/1KV per als circuits de potència. 

 

Els extrems de tots els conductors estaran marcats d'acord amb l'esquema de control i 

provistos de terminals encastats i aïllats, de pressió. 
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El cablatge es realitzarà per a l'interior de canaletes de plàstic (PVC) no propagador de la 

flama, adequades al nombre i secció dels conductors, amb fissures per a la ventilació i 

entrada i sortida de cables. 

Proves en taller 

 
Als quadres sel's farà una prova de rutina al taller per assegurar que estan lliures de tot 

defecte elèctric o mecànic. Aquestes proves consistiran en el següent: 

 

− Resistència de l'aïllament. Comprovar que tenen al menys una resistència de 

1.000 Ohms per volt de la tensió nominal. 

− Prova d'alta tensió. S'aplicaran 2000 V a freqüència nominal durant un minut per 

quadre de tensió nominal. 

− Prova de funcionament. Es comprovarà el funcionament mecànic correcte dels 

interruptors, àdhuc d'una inspecció visual i una prova de simulació de 

funcionament de tots els contactors i aparells. 

 

Als disjuntors, contactors i altres dispositius automàtics sel's farà una prova de 

funcionament per injecció primària o secundària de corrent. 

 

 

4.3. Línies de distribució i canalitzacions 

 
Acompliran el perceptuat a les Instruccions ITC-BT-009 “instal·lacions d’enllumenat públic” i 

ITC-BT-007 “Xarxes subterrànies de distribució d’energia elèctrica”. 

 

Els conductors seran sencers, no admetent-se entroncaments de cap tipus entre el quadre i 

els receptors. Cada conductor portarà a cada extremitat una etiqueta de identificació que 

indiqui el destí del cable i la secció del mateix, així com terminals adequats, apretats amb 

màquina hidràulica. 

 

Els cables de control seran unipolars, de 0,6/1 kV de aïllament, UNE 21123. La secció dels 

mateixos (inclòs el neutre) serà més gran o igual a 6 mm2. 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ NAVAS DE TOLOSA 69 (TRAM C/ PARE FONT I EL C/ ROGER DE 
LLÚRIA) T.M. TERRASSA 

 
 

ANNEX 6. ENLLUMENAT 
  

13 

 

 

 

Canalitzacions 

 
La xarxa serà entubada complint la ITC-BT-21 i podran anar formigonats o no.Si el diàmetre 

del tub previst no correspon amb el de l'entrada de la caixa de borns, es colocaran 

"manguitos" de reducció/ampliació. Es posaran terminals de pressió en els cables de secció 

igual o superior a 6 mm². 

 

La connexió del cable al reglater del quadre s'efectuarà amb el bucle, per a deixar una 

reserva de cable. 

 

 

Estesa de tubs 

 
Els conductors protectors dels cables, estaran formats per tub coarrugat de Polietilè de 

diàmetres adequats, més grans o igual a 60 mm. S’adopta 90 mm. Per a tota la xarxa 

projectada. 

 

Als creuaments de calçada la canalització anirà entubada i formigonada i com a mínim es 

disosarà d’un tub de reserva. 

 

Durant l'obra es tindrà cura de que no entrin materials estranys en els tubs i es revisaran 

abans de la col·locació dels cables. 

 

A l'entrada dels conductors a la lluminària es tindrà en compte una protecció mecànica, a fi i 

efecte de no segar els conductors. 

 

 

 

Els tubs aniran col·locats a una fondària més gran a 0,4 metres del nivell del terra des de la 

cota inferior del tub. Disposarà d’una cinta de senyalització a una distància del terra més 

gran o igual a 0,10 metres i a 0,25 metres per sobre del tub. 
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Cada 25 o 30 metres, als encreuaments i canvis de direcció es col·locaran pericons per 

facilitar l'estesa de les línies elèctriques. 

 

Les canalitzacions es realitzaran per mitjà de conductors de coure electrolític aïllat per a 

tensió nominal de 1.000 V. 

 

La distribució dels consums dels diferents circuits entre les tres fases es realitzarà de forma 

tal que els circuits treballin el més equilibrat possible.  

 

 

Estesa de cables 

 

L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de colzes i torçades. Els 

cables que es col·loquin a sota els tubs s'enfilaran per aquests mitjançant guia d'acer, que 

es subjectarà descobrint el coure, establint un lligam ferm per a arrastrar-lo mecànicament. 

 

S'evitaran, en tot cas, els fregaments, traccions exagerades i corbes inferiors a 6 vegades 

el diàmetre exterior. 

 

Els conductors amb tensió d'aïllament de 1000 V s’instal·laran sota tubs protectors d'acer 

galvanitzat amb rosca P, o a l'interior de tubs directament soterrats a terra, registrables per 

arquetes d'obra civil, a una profunditat de 0,8 m com a  mínim, amb elements de protecció i 

senyalització reglamentaris. 

 

En els passos sota tub d'acer, s'utilitzaran trams rectes i les corbes es realitzaran a 

màquina, colocant-se en els extrems del tub boquilles protectores roscades de PVC, per a 

protegir l'estesa dels conductors de possibles fregaments amb rebabes resultants de la 

mecanització dels mateixos. 
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Derivacions 

 
Totes les derivacions es realitzaran als quadres i a les caixes de registre. Aquestes seran 

de dimensions adequades a la secció dels cables i es realitzaran mitjançant borns 

d’estrènyer de rigidesa dielèctrica adequada, amb la finalitat d'evitar escalfaments i pèrdues 

de aïllament. Aquestes derivacions es faran dins els suports i a alçada més gran o igual a 

0,3 metres o en arqueta registrable. 

 

Les seccions dels cables s'han calculat tenint en compte la ITC-BT-009 i ITC-BT-007,  i no 

superant, en cap cas, les intensitats admissibles en el Reglament. A més a més del 

disposat anteriorment, es tindrà en compte la ITC-BT-032 1.6, en el referent a la potència 

de les làmpades de descàrrega, multiplicant-se la potència instal·lada per 1,8. La caiguda 

de tensió màxima haurà de ser inferior al 3%, sent la secció mínima de 2,5 mm² en l'interior 

de braços i columnes, i 6 mm² en canalitzacions soterrades. 

 

 

Tots els aparells aniran posats a terra mitjançant una línia que discorreix entubada junt a la 

fase activa i que serà, com a mínim, de la mateixa secció que aquesta, o el que s'indica en 

la ITC-BT-017 taula 5. 

 

Per a l'estesa de cables es tindran en compte els colors normalitzats per aquest tipus de 

línies: 

 

- Fases: Negre, marró i gris. 

- Neutre: Blau. 

- Terra: Groc-verd. 

 

Suports de llumeneres 

 

Els suports de les llumeneres es troben segons la normativa (RD 2642/85, RD 401/89 i 

OM 16/5/89), de materials resistents a la intempèrie, degudament protegits sense 

permetre l’entrada d’aigua de pluja ni l’acumulació de l’aigua de condensació. 
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La porta de registre es situa a més de 0,3 metres de la rasant de la vorera. La seva Ip és 

65 complint el REBT. 

 

Només és podrà obrir amb útils especials i tindrà born a terra. 

 

Els conductors es situaran a l’interior del suport i són de coure de secció més gran o igual 

a 2,5 mm2 i de tensió superior a 0,6/1 kV. 

 

La cimentació de la llumenera és de 800x800x900 mm. 

 

Llumeneres 

 
Les llumeneres adoptades estan conforme la UNE 60598-2-3 i la UNE-EN 60598-2-5 per 

a projectors a l’exterior. 

 

La instal·lació elèctrica es fa amb cables flexibles, que permetin a la llumenera l’espai 

suficient per a evitar que les oscil·lacions provoquin esforços perjudicials, utilitzant-se 

dispositius que no disminueixin el IpX3 segns UNE 20324. 

 

L’equip és de tipus IP55 i IP65 amb sortida de cables per la part inferior de l’envolvent. 

Cada punt de llum anirà protegit contra sobreintensitats. 

Les llumeneres seran de classe I o II. 
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5. PROTECCIONS 

 

La instal·lació disposarà dels elements de protecció necessaris contra: 

 

- Sobreintensitats 
 

S'han col·locat interruptors magnetotèrmics per aconseguir la protecció contra 

sobreintensitats i curtcircuits. 

 

- Contactes directes 
 

La instal·lació es farà procurant que les parts actives no siguin accessibles a les persones, 

protegint convenientment les caixes de derivacions i enbornament a receptors, segons la 

ITC-BT-021. 

 

-Contactes indirectes 
 

S'evitaran utilitzant interruptors diferencials d'alta sensibilitat, que actuïn desconnectant la 

instal·lació quan es produeixi una tensió indirecte de valor igual o superior a 24V. 

 

Ha de complir-se: 

 

 

 Is < 24V /  

 

= 24/37 = 0,6 A 

Per la qual cosa, utilitzant interruptors diferencials de 0,03 i 0,3 A s'està dins del que 

s'especifica.  
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6. XARXA DE TERRA 

 
La posada a terra s'estableix a if de limitar la tensió que respecte a terra puguin presentar 

en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i 

eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat.  

 

La denominació posada a terra comprèn tot el lligam metàl·lic directe sense fusible ni cap 

protecció de secció suficient, entre determinats elements  parts d'una instal·lació i un 

electrode o grup d'electrodes, enterrats al sòl a fi d'aconseguir que en el conjunt 

d'instal·lacions no existeixen  diferències de potencial perilloses i que al mateix temps, 

permeti el pas a terra dels corrents de falta o descàrrega d'origen atmosfèric.  

 
Totes les masses dels aparells elèctrics de la instal·lació hauran d'estar elèctricament 

unides. Les parts metàl·liques de marquesines, cabines telefòniques, panells d’anunci i 

altres elements de mobiliari urbà situats a distàncies inferiors a 2 metres de les parts 

metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles de ser tocades 

simultàniament, hauran d’estar posades a terra. 

 

Els circuits equipotencials de les masses, així construïts, s'uniran al sistema de terres de la 

xarxa.  

 

El conductor neutre de cada circuit no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.  

 

Igualment, es realitzarà xarxa equipotencial de masses metàl·liques no elèctriques, com 

canonades, bancades, passarel·les, baranes, tanques, etc., si es poden arribar a tocar, 

amb el fi d'evitar accidents per corrents de fuites. Simultàniament, la instal·lació de posta a 

terra es dissenyarà d'acord amb les recomanacions del National Electrical Code de 1.968, 

complementat, on sigui necessari, pel Reglament Electrotècnic Espanyol. 

 

La màxima resistència de posada a terra serà tal que les tensions de contacte serà menor o 

igual a 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació. 

 

La posada a terra dels suports es farà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes 

les línies que surtin del mateix quadre de protecció, mesura i control. 
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S’instal·larà com a mínim un electrode de posada a terra cada 5 suports de llumeneres i 

sempre en el darrer i el primer suport de cada línia. 

 

Els conductors que uneixen els electrodes hauran de ser: 

 

- despullats de coure de secció més gran o igual a 35 mm2 i per fora de les 

canalitzacions dels cables d’alimentació. 

- Aïllats, cables 450/750V de color verd-groc, coure i de secció més gran o igual a 16 

mm2 per a xarxes subterrànies i de igual secció que els conductors de fase per a 

les xarxes de posades i per l’interruptor de les canalitzacions dels cables 

d’alimentació. 

 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’electrode o amb la xarxa de terra 

serà de cable unipolar aïllat 450/750 V color verd-groc i secció més gran o igual a 16 mm2 

de coure. 

 

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes o 

elements apropiats per a bon contacte permanent i protegit de la correossió. 

 

Haurà de complir les següents missions: 

 

a) Seguretat del personal 

 

b) Limitació de la tensió d'un circuit quan s'hagi sotmès a una tensió superior a aquella per 

a la que està dissenyat. 

 

Per a la posta a terra dels receptors s'utilitzarà conductor multipolar, de manera que un dels 

fils que el composen sigui el de terra, que, a més a més, serà de la mateixa secció que la 

fase activa. 

 

El circuit de terra així descrit i format és una línia contínua fins l’elèctrode de la presa. Per a 

les eventuals mesures de la resistència de presa es pot desconnectar la línia principal de 

terra, als ponts de prova.  
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Les parts que comprèn la posada a terra són: 

 

- Preses de terra 

- Línies principals de terra 

 

- Derivacions de les línies de terra principals  

 

- Conductors de protecció 

 

 

Preses de terra: 

 
Les preses de terra estaran constituïdes pels elements següents: 

 

- Electrode 

 

Serà una massa metàl·lica permanent de bon contacte amb el terreny, per facilitar el 

pas a aquests corrents de defecte que puguin presentar-se o a la càrrega elèctrica 

que tingui o pugui tenir. 

 

Els electrodes podran estar constitu¨ts per: 

 

- Electrodes simples de barres, tubs, cables, pletines i altres perifls. 

- Anells o malles metàl·liques constituïts per elements indicatius anteriorment o per 

combinaicons d'ells. 

 

Els electrodes seran de metalls inalterables a la humitat i a l'acció química del terreny, tal 

com el coure, el ferro galvanitzat, ferro sense galvanitzar amb protecció catòdica o fosa 
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de ferro. Per a aquest últim tipus d'electrodes, les seccions mínimes seran el doble de les 

seccions mínimes que s'indiquen als electrodes de ferro galvanitzats. 

 

La secció d'un electrode no ha de ser inferior a 1/4 de la secció del conductor que 

constitueix la línia principal. 

 

- Piques verticals 

 

Les piques verticals podran estar constituïdes per: 

 

- tubs d'acer galvanitzat de 25 mm de diàmetre exterior com a mínim 

- perfils d'acer dolç galvanitzat de 60 mm de costat com a mínim  

- barres de coure o d'acer de 14 mm de diàmetre com a mínim: le barres d'acer han 

d'estar recobertes d'una capa protecció exterior de coure de gruix apropiat. 

 

Les longituds mínimes d'aquests electrodes no seran inferiors a 2 m. Si són necessàries 

dues piques connectades en paral·lel a fi d'aconseguir una resistència de terra 

admissible, la separació entre elles és recomanable que sigui com a mínim igual a la 

longitud enterrada d'aquestes. 

 

- Conductors enterrats horitzontals 

 

Aquests conductors seran conductors de coure despullat de 35 mm2 de secció com a 

mínim. 

 

Els electrodes hauran d'estar enterrats a una profunditat que impedeixi que siguin 

afectats per les feines del terreny i per les glaçades i mai a menys de 50 cm. No obstant 

això, si la capa superficial del terreny i té una resistivitat petita i les capes més profundes 

són d'elevada resistivitat, la profunditat dels electrodes pot reduir-se a 30 cm. 

 

S'intentarà que la presa es realitzi en un terreny que sigui el més humit possible i 

preferentment  terra vegetal. S'estendran a suficient distància de dipòsits i infiltracions 

que puguin atacar-los . 
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Per a la posada a terra de suports i línies aèries i columnes d'enllumenat públic, quan ho 

necessitin, serà suficient electrodes que tinguin en conjunt una superfície de contacte 

amb el terreny  de 0,25 m2. 

 

Com a superfície de contacte amb el terreny, per a les plaques es comptessin les dues 

cares, mentre que per als tubs només compte la superfície extrema dels mateixos. 

 

- Línia d'enllaç a terra 

 

Està formada pels conductors que uneixen l'electrode o conjunt d'electrodes amb el punt 

de posada a terra. 

 

- Punt de posada a terra 

 

És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia de posada a terra i la línia 

principal. 

 

Les instal·lacions que ho precisin, disposaran d'un nombre suficient de punts de posada a 

terra, convenientment distribuïts que estaran connectats al mateix electrode o conjunt 

d'electrodes. 

 

El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió ( interlínia, placa, 

born, etc,) que permeti la unió entre els conductors de le línies d'enllaç i principal de terra 

de formes que pugui mitjançant útils paropiats, separar-se d'aquestes,a fi de poder 

realitzar la mesura de la resistència a terra.  
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Línies principals de terra 

Les línies principals de terra estaran formades per conductors que partiran del punt de 

posada a terra i a lesquals estaran connectades les derivacions necessàries per a la 

posada a terra de les massa generalment a través dels conductes de protecció. 

 

Derivacions de les línies principals de terra 

 
Les derivacions principals de terra estaran constituïdes per conductors que uniran la línia 

principal de terra amb els conductors de protecció o directament de la massa.  

 

Conductors de protecció 

 
Els conductors de protecció serviran per unir elèctricament les masses d'una instal·lació a 

certs elements a fi d'assegurar la protecció contra contactes indirectes. 

 

Al circuit de posada a terra, els conductors de proteció uniran les masses a la línia 

principal de terra. 

 

Càlcul de les xarxes de terra de la instal·lació 

 
La xarxa de terres s'ha projectat basant-se en els elements següents: 

 

 Piques d'hacer cobritzat de 2,00 m de longitud 

 Cable de coure despullat de 50 mm2 de secció 

 Sensibilitat dels interruptors de protecció diferencial de la instal·lació de força 300 

mA i de 30 mA per enllumenat 

 

Per al projecte de la xarxa de terres s'ha considerat el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió Instruccions ITC-BT-19 i ITC-BT-18 "Instal·lacions de posades a terra. 

 

Per al càlcul de les resistències es tenen en compte les següents fòrmules: 
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- Resistència de les piques: 

 

R1 = ρ/L1 = 500 Ω m / 4 x 2 = 62,5 Ω 

 

- Resistència del cable: 

 

R2 = 2ρ / L2 = 2 x 500 Ω m / 36 m = 27,8 Ω 

- la resistència equivalent de dues resistències en paral·lel és: 

 

Requ = R1 x R2 / ( R1 + R2) = 19,2 Ω 
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7. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 

   

A continuació s'adjunten els càlculs luminotècnics referents a la secció tipus de la zona 

objecte del projecte. 

 

La il·luminació mitjana, en servei, s'ha fixat per sobre dels 20 lux. Aquest nivell 

d’il·luminació, juntament amb la uniformitat que proporciona la distribució de lluminàries 

escollida, a portell i unilateral, permet assolir, amb la present proposta, els objectius 

bàsics de tot enllumenat públic. 

 

En resum, per la zona s'ha assolit els següents resultats lumínics per tota la zona, si bé 

s'ha de excloure la zona ocupada per l'edifici: 

 

 

TAULA CARACTERÍSTIQUES CARRERS I CARACTERÍSTQUES DELS PUNTS DE 

LLUM 
 

 

CARRER Secció (m) Distància Disposició Columna Alçada 
C/NAVAS  SEGONS 

PLÀNOL 

20 UNILATERAL Troncocònica  

 

8 m. 

C/ PEATONAL SEGONS 

PLÀNOL 

10 UNILATERAL Cilíndrica 4 m. 
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TAULA RESULTATS OBTINGUTS 
 

 

CARRER Il·luminància mitja Uniformitat 

C/NAVAS  15 0,651 

C/ PEATONAL 18 0,483 

 

 

 

Tal i com es desprèn dels resultats obtinguts, tant els nivells de il·luminància com els 

nivells d'uniformitat s'ajusten a les recomanacions del CIE i IDAE i al Reglament de 

Contaminació Lumínica. 
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8. CÀLCULS ELÈCTRICS 

 

8.1. Tensió nominal i caiguda de tensió màxima 

 

La tensió nominal serà  220/380 (V) III 50 Hz 

 

La caiguda de tensió màxima serà: 

 

-Derivació individual 1 % ( ITC-BT-014)  

 -Receptors enllumenat 3% (ITC-BT-017  2.1.2)  

8.2. Fòrmules utilitzades: 

 

Nomenclatura: 

 I  = intensitat nominal del receptor (sense factors) (A) 

 P  = potència en W del receptor 

 V  = tensió nominal fase-neutre 

 cos ϕ   = factor de potència 

 v  = caiguda de tensió en V 

 s  = secció del conductor 

 L  = Longitud de línia 

 

Fórmules: 

Circuit trifàsic: 

 

 v =  P  L
380  56  s

•
• •

 

 

v (%) = v*100/380 

 

Circuit monofàsic: 
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 v =  2  P  L
220  56  s

• •
• •

 

v (%) = v*100/220 

 

 

Intensitats: 

Trifàsic: 

 

 I =  P
3  380   • • cos ϕ

 

 

Monofàsic: 

 

 I =  P
220  • cosϕ

 

 

 

 

8.3. Càlcul d’instal·lació d’enllaç 

 

Derivació individual 

 

 3.042 x 5 

 c.d.t. =  = 0, 044 V = 0,01 % 

 380 x 16 x 56 

 

Inferior a la indicada al punt 1. 

 

 

 

 

8.4. Càlcul de línies  
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A continuació es desenvolupa el càlcul de la caiguda de tensió a les diferents línies que 

enllacen els receptors de cadascuna de les illes objecte d'aquest projecte. 

 

Prèviament al càlcul de les quatre línies principals, s’ha desenvolupat el càlcul particular 

de cada carrer, amb l’objecte de posteriorment utilitzar aquestes dades per determinar els 

recorreguts més desfavorables. 

 

8.5. Càlcul del sistema de protecció contra contactes indirectes 

 

El sistema de protecció escollit consisteix en la posta a terra de les masses i dispositius de 

tall per intensitat de defecte (classe B). 

 

La tensió de defecte màxima serà de: 

 

 - 24 (V) per a locals humits 

 - 50 (V) per a locals secs 

 

Es considera un local humit, per tant considerem la tensió de defecte màxima de 24(V). 

 -   = Id×

 - 

 

 

 - 

 = Tensió de defecte 

 

 - 

  = Sensibilitat de l'interruptor diferencial 

 - 

  = Resistència de posta a terra 

 

  = 300 mA = 0,3 A 

En qualsevol cas s’instal·larà una xarxa de posta a terra que proporcioni una resistència 

inferior a 10 (Ohm), de forma que la 

 

 tensió de defecte màxima: 

 

 

 = 0'3 x 10 = 3 (V)   < 24 (V)            
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8.6. Quadre de comandament i mesura 

 

El quadre de protecció, distribució i control per a un total de cuatre línies d’enllumenat 

públic, doble nivell d’enllumenat, control d’encés mitjançant programador horari i 

interruptors diferencials rearmables a totes les línies, es composa del següent material: 

 

 1 interruptor general automàtic de 40 A 

 1 contactor de potència de 40 A 

 1 interruptor horari Urbilux o similar amb programació anual/festius 

 4 relés diferencials rearmables 

 4 contactors de potència 20 A 

 4 interruptors automàtics de 20 A 

 1 interruptor diferencial de 300 mA 

 1 interruptor automàtic de 15 A 

 1 contactor de potència de 20 A 

 1 interuptor manual de 6 A 

 1 mòdul de mesura TMF-1 

 Armari estanc amb placa de muntatge modular. 
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APÈNDIX 1. CARACTERÍSTIQUES QUADRE 
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Detalles constructivos

Iluminación Toma de corriente Bucles para medición Espacio para conexiones

Principales características:
Esbelto y ligero.
Todas las contrataciones en medida
directa con contador integrado.
Marcado CE.
Un año de garantía.
Características generales en página 11.

Grado de protección del conjunto:
IP 65,  IK 10.

Compuesto por:
Módulo de acometida y medición.
Caja general de protección.
Contador tarifa integrada.
Módulo de mando y protección.
Hasta 6 salidas sin sistema de control.
Hasta 4 salidas con Sistema Urbilux.
Módulo de control.
Urbilux vía radio.
Urbilux vía GSM.
Urbilux vía GPRS.

Ahorro energético:
Circuito de salida para reactancias de
doble nivel o electrónicas.

Accesorios:
BCITI 10. Bancada de 300 mm.
ZCITI 10. Plantilla empotrable.

Detalles constructivos:
Identificación exterior del fabricante.
Placa con características técnicas.
Esquema plastificado en interior puerta.
Ficha de garantía.
Manual de puesta en marcha.
Soporte para candado en cerraduras.
Alumbrado interior.
Toma de corriente auxiliar.
Bucles de comprobación de intensidad.
Gran espacio para conexiones.

Dimensiones exteriores sin bancada:
1.350 x 900  x 320 mm.
( Alto x ancho x profundo ).

Dimensiones exteriores con bancada:
1.570* x 900  x 320 mm.
( Alto x ancho x profundo ).

* Altura total desde el nivel del pavimento. Placa características,
marcado CE

Esquemas plastificados,
manual y garantía

Detalle cierres
con soporte para

candado

Antena incorporada
en tejadillo

Rejilla de ventilación

Cuadros inteligentes para alumbrado público

Modelo CITI 10
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Cuadros inteligentes para alumbrado público series CITI y MONOLIT ®

 Aparellaje de mando y protección utilizado en los cuadros de serie

Aparellaje de mando y protección.

Todos los cuadros de alumbrado público,
modelos CITI y MONOLIT de serie,
llevan instalados componentes eléctricos
de primeras marcas y cumplen las
características técnicas mínimas que
detallamos más adelante.
Es posible, bajo petición del cliente,
mejorar las prestaciones de los
componentes de serie, por ejemplo,
poder de corte más elevado en los
interruptores magnetotérmicos,
diferenciales con otras sensibilidades,
protectores de sobretensión, etc.

Caja Seccionadora.( Opcional )
Los Cuadros permiten incorporar cajas
seccionadoras  según las Normas de las
Compañías Suministradoras.

Acometida. CGP y módulo de medida.
Se fabrican diferentes configuraciones
según las Normas de la Compañía
Suministradora y en función de la
potencia contratada.

Equipo de medida.
Normalmente suele utilizarse un contador
electrónico para tarifa integrada tipo
Cirwatt-Citigis con comunicaciones para
lecturas telegestionadas.

Interruptor general. ( Opcional ICP ).
Deberá ser de corte omnipolar y de la
intensidad adecuada a la potencia
prevista en el cuadro. En caso de ICP
opcional deberá ser de curva UNESA y
deberá montarse en una caja precintable.

Contactores.
Deberán estar correctamente
dimensionados para poder soportar las
intensidades de arranque de las
lámparas de descarga, es aconsejable
instalar un tamaño superior al calculado.

Líneas alimentación a puntos de luz.
Estarán protegidas individualmente con
corte omnipolar contra sobrecargas,
cortacircuitos y contra corrientes de
defecto a tierra.
Se suele utilizar las siguientes
combinaciones de aparellaje de
protección:

1.- Interruptores magnetotérmicos de
corte omnipolar de la intensidad
adecuada y diferenciales instantáneos
de corte omnipolar máximo de 300 mA
de sensibilidad.
2.- Conjuntos formados por un
magnetotérmico y bloque vigi de corte
omnipolar de la intensidad adecuada y
de 300 mA. de sensibilidad.
3.- Conjuntos formados por un
magnetotérmico y un diferencial de
reenganche automático que acciona un
contactor de corte omnipolar de la
intensidad adecuada y un mínimo de
300 mA. de sensibildad.

Curvas de disparo de los interruptores
magnetotérmicos:
Según las normas UNE EN 60898 y UNE
EN 60947.2.
Curva B. Disparo entre 2,6 y 3,85 In.
( Equivalente a la antigua curva L ).
Curva C. Disparo entre 3,85 y 8,8 In.
( Equivalente a la antigua curva U ).
Curva D. Disparo por Im entre 10 y 14 In.
Según las normas UNESA RU 6101 C y UNE
20317-88
Curva ICP-M. Disparo entre 5 y 8 In.

ICP en caja precintable

Contactor

Magnetotérmico con bloque vigi

Características técnicas de los componentes de los cuadros
de series CITI y MONOLIT

Cajas seccionadoras.
Tipo Gesa-Endesa. CS 400 A Ref. 6700034.
Tipo Fecsa-Endesa. CS 400/SI Ref.6704985.

Acometidas.
Potencia hasta 53 KW. 3x400/230 V.
Bornes bimetálicos o deribornes para cable de hasta
150 mm2.
Bases C/C DIN 0. Fusibles 100 A.
Bases UTE 22x58. Fusibles 100 A.
Bases Neoced. Fusibles 100 A.
Potencia hasta 80 KW. 3x400/230 V.
Bornes bimetálicos o deribornes para cable de hasta
240 mm2.
Bases C/C DIN 1. Fusibles 250 A.

Equipo de medida.
Potencia hasta 53 KW. 3x400/230 V.
Contador trifásico directo hasta 80 A.
Potencia hasta 80 KW. 3x400/230 V.
Contador trifásico indirecto X / 5A.

Interruptor general.
Hasta 53 KW. 3x400/230 V.
Intensidad máxima admisible 80 A.
Poder corte mín. 10 KA (UNE-EN 60947.2)
Curva tipo C ( UNE-EN-60898 y 60947.2 )
Caso de ICP ( UNESA RU 6101 C )
Hasta 80 KW. 3x400/230 V.
Intensidad máxima admisible 160 A.
Poder de corte 20 KA (UNE-EN 60947.2)

Contactores.
Intensidad nominal  prevista en clase  AC 3.

Líneas alimentación a puntos de luz.
Interruptores magnetotérmicos.
Intensidad según la potencia de la salida.
Poder corte mín. 10 KA (UNE-EN 60947.2)
Curva tipo C (UNE-EN-60898 y  60947.2 )
Interruptores diferenciales:
-Tipo instantáneos clase AC:
Conforme a la norma UNE-EN 61008.
Intensidad máxima según potencia salida.
Inmunidad contra disparos 250 A cresta.
-Bloques diferenciales Vigi clase AC:
Conforme a la norma UNE-EN 61009.1
Intensidad máxima admisible 63 A.
Inmunidad contra disparos 250 A cresta.
-Diferenciales de reenganche automático clase AC:
Sensibilidad ajustable de la fuga:
0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 0.75, 1 A.
Tiempo entre reconexiones:
2, 4 y 29 de 6 mínutos.
Relé de disparo: 250 V / 8 A.

Nota sobre los diferenciales.
En función de las características particulares de la
instalación, reactancias electrónicas, equipos
electrónicos, peligro de rayos, etc. podría ser
necesario la utilización de diferenciales de la Clase
A, especialmente diseñados para proteger circuitos
electrónicos o de la Clase SI, superinmunizados.
Ver el apartado de protecciones especiales en las
páginas 14 y 15.
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Circuito de maniobra.
Los cuadros disponen de protecciones
para el circuito de maniobra a base de
interruptores magnetotérmicos y
diferenciales de 30 mA. de sensibilidad.

Sistema de accionamiento.
El encendido de las instalaciones de
alumbrado público pueden accionarse
de múltiples formas las más habituales
son:

1.- Fotocélulas.
2.- Relojes astronómicos.
3.- Relojes astronómicos digitales de alta
     precisión programables.
4.- Sistemas de control centralizado.
5.- Control dinámico de luminosidad.

Circuito de control y comunicaciones.
Dispone, dependiendo de los dispositivos
utilizados, de protecciones especiales a
base de optoacopladores, varistores y
fusibles ultrarrápidos.

Estabilizadores reductores de tensión.
Disponen para el circuito de potencia,
de protecciones generales con
interruptores magnetotérmicos de corte
omnipolar.
Los circuitos de control disponen de
varistores o descargadores de tensión
además de fusibles ultrarrápidos.

Interruptores magnetotérmicos para
la maniobra:
Intensidad máxima admisible 16 A.
Poder de corte 10 KA (UNE-EN 60947.2)
Curva tipo C ( UNE-EN-60898 y 60947.2 )

Interruptores diferenciales instantáneos
clase AC para la maniobra:
Conforme a la norma UNE-EN 61008.
Intensidad máxima admisible 40 A.
Inmunidad contra disparos 250 A cresta.

Accionamiento de seguridad del
alumbrado:
-Selector  de  mando ( MAN-0-AUT ).
-Interruptor manual de potencia para el
puenteo del contactor. (Opcional).

El Control Dinámico de Luminosidad es
exclusivo del Sistema Urbilux y permite
compartir las ventajas de las células
fotoeléctr icas y de los relojes
astronómicos.

En instalaciones con peligro de
descargas atmosféricas es conveniente,
además de las protecciones generales
indicadas, la instalación en el cuadro de
protectores de sobretensión Clase I ó
Clase II.
Ver el apartado de protecciones
especiales en páginas 14 y 15.

    El Control Dinámico de Luminosidad es
exclusivo del Sistema Urbilux y permite
compartir las ventajas de las células
fotoeléctricas y de los relojes astronómicos.

Según el actual Reglamento para Baja Tensión
Real Decreto 842/2000.
En todos los casos el cuadro debe de disponer
adicionalmente de un interruptor manual que
permita el accionamiento del sistema, con
independencia de los dispositivos citados.

Terminal de control Urbilux

Fotocélula de precisión

Magnetotérmico de protección
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Detalle fijación plantilla y bancada
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Lamp Ref Color W Plum

CLASE
I

HIT/HST

E40 69.01.01.3 150 179,4W

0
180

90

270

6901013

Semiplanes C 90˚ 90˚

45˚45˚

Im = 17200.00
Imax = 324.00 cd/klm

F UTE 0.77 E + 0.03 T
Eta = 79.97%

HIT/HST

E40 69.01.26.3 150 179,4W

CLASE
I

HIT/HST

E40 4,5KV 69.01.02.3 250 305,9W

0

180

90

270

6901023

Semiplanes C

450

90˚ 90˚

0˚

45˚45˚

Im = 33000.00
Imax = 476.60 cd/klm

F UTE 0.80 E + 0.04 T
Eta = 84.24%

G=-55.0˚
Alpha=9.6˚+51.8˚
Beta=27.1˚+20.1˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  348 119 10.27 7.65

544 1854  8.22 6.12

967 3293  6.16 4.59

2175 7412  4.11 3.06

8701 29641  2.05 1.53

HIT/HST

E40 4,5KV 69.01.27.3 250 305,9W

GLASS
960ºIP 66

OPTIC
IP 65
BODY

IK 
07 Al

CLASE
I

HIT

E40 0,6KV 69.01.04.3 250 305,9W    

HIT

E40 0,6KV 69.01.28.3 250 305,9W    

Luminaria vial disponible en Clase I y Clase II, 
fabricada en aluminio inyectado lacado en 
poliéster color gris texturizado. Bajo pedido se 
ofrece la posibilidad de incorporar seccionador 
de corriente. Para lámparas HIT/HST.

Street luminaire available in Class I and 
Class II versions, manufactured from injected 
aluminium, lacquered in texturised grey 
polyester. Special orders cover the possibility 
of including a switchbreaker. For HIT/HST 
lamps.

Luminaria vial ECO
ECO street luminaire

Electromagnético
Electromagnetic

Electromagnético
Electromagnetic

Equipo / Gear

Electromagnético
Electromagnetic

Electromagnético
Electromagnetic

Electromagnético
Electromagnetic

Electromagnético
Electromagnetic

ECO



ECO

169

CLASE
I

HIT

E40 4,5KV
0,6KV

69.01.03.3
69.01.05.3

400
400

469,2
469,2

0
180

90

270

6901033

Semiplanes C 90˚ 90˚

0˚

45˚45˚

Im = 34000.00
Imax = 476.60 cd/klm

F UTE 0.80 E + 0.04 T
Eta = 84.24%

G=-55.0˚
Alpha=9.6˚+51.8˚
Beta=27.1˚+20.1˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  359 122 10.27 7.65

560 1914  8.22 6.12

996 3393  6.16 4.59

2241 7632  4.11 3.06

8964 30541  2.05 1.53

HIT

E40 4,5KV
0,6KV

69.01.29.3
69.01.30.3

400
400

469,2
469,2

Electromagnético
Electromagnetic

Electromagnético
Electromagnetic

Posibilidad de seccionador de corriente
Possibility of disconnecting switch of current
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Lamp Ref Color W Plum

CPO-T

PGZ12 66.41.36.3 140 151,4W

0

180

90

270

6641363

Semiplanes C 90˚ 90˚

0˚

45˚45˚

Im = 16500.00
Imax = 437.70 cd/klm

F UTE 0.72 D + 0.00 T
Eta = 71.75%

G=0.0˚
Alpha=64.6˚+66.5˚

Beta=4.4˚+16.1˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  213 83 22.06 1.83
4  333 129 17.65 1.47
3  592 230 13.24 1.10

1331 5182 8.82 0.73
5325 20711 4.41 0.37

Al
CRISTAL

960º FIP 
65

IK
08

CLASE
I

max.
60°

0°

max.
60°

01

Aplique PROA de radiación directa con 
refl ector vial. Fabricado en aluminio inyectado 
lacado en color poliéster gris texturizado y con 
cristal templado. Para lámparas CPO-T.

PROA direct radiation luminaire with street 
refl ector. Manufactured from injected 
aluminium, lacquered in texturised grey 
polyester, with a tempered glass protector. 
For CPO-TE lamps.

Aplique PROA de radiación directa con refl ector vial
PROA wall mounted luminaire for direct lighting with road refl ector

Electrónico
Electronic

Equipo / Gear

Accesorios sistema vial p. 124
Accessories road system p.124

PROA
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APÈNDIX 3.- CÀLCULS LUMÍNICS 



     Proyecto de Iluminación

     7955-3
    URB. C / NAVAS DE TOLOSA



     1_Cálculo

  



URBANITZACIÓ C/ NAVAS DE TOLOSA

Los cálculos lumínicos de este proyecto han sido realizados según la distribución y los modelos de luminarias indicados por el cliente. 

Obra: 7955-3
Proyecto: 79553C00
Versión: 3C00

Fecha: 30.06.2011 
Proyecto elaborado por: Lamp S.A.



URBANITZACIÓ C/ NAVAS DE TOLOSA 
30.06.2011

Lamp S.A. 
 
C / Córdoba, 16 08226 
TERRASSA ( Spain )

Proyecto elaborado por Lamp S.A.
Teléfono 902 20 40 10

Fax 93 786 15 51
e-Mail lamp@lamp.es

Índice

URBANITZACIÓ C/ NAVAS DE TOLOSA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
LAMP 6601543 MINIPROA VIAL HIT 35W

Hoja de datos de luminarias 4
LAMP 6901083 LUM. MINI ECO HST 100W

Hoja de datos de luminarias 5
Escena exterior 1 

Datos de planificación 6
Lista de luminarias 7
Luminarias (ubicación) 8
Luminarias (lista de coordenadas) 9
Rendering (procesado) en 3D 11
Rendering (procesado) de colores falsos 12
Superficies exteriores

Recuadro de evaluación de calzada
Isolíneas (E) 13
Gráfico de valores (E) 14

Recuadro de evaluación de acera
Isolíneas (E) 15
Gráfico de valores (E) 16

Recuadro de evaluación de pasaje
Isolíneas (E) 17
Gráfico de valores (E) 18

Recuadro de evaluación de vía pública 
Isolíneas (E) 19
Gráfico de valores (E) 20

Recuadro de evaluación de pasaje 2
Isolíneas (E) 21
Gráfico de valores (E) 22
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URBANITZACIÓ C/ NAVAS DE TOLOSA 
30.06.2011

Lamp S.A. 
 
C / Córdoba, 16 08226 
TERRASSA ( Spain )

Proyecto elaborado por Lamp S.A.
Teléfono 902 20 40 10

Fax 93 786 15 51
e-Mail lamp@lamp.es

URBANITZACIÓ C/ NAVAS DE TOLOSA / Lista de luminarias

15 Pieza LAMP 6601543 MINIPROA VIAL HIT 35W (Tipo 1)  
N° de artículo: 6601543 
Flujo luminoso de las luminarias: 3500 lm 
Potencia de las luminarias: 40.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 42  76  96  98  73 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

6 Pieza LAMP 6901083 LUM. MINI ECO HST 100W 
N° de artículo: 6901083 
Flujo luminoso de las luminarias: 10000 lm 
Potencia de las luminarias: 100.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 37  72  95  98  78 
Lámpara: 1 x NAV-T 100 SUPER 4Y (Factor de corrección 1.000).
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Imagen colocada
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Imagen colocada
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30.06.2011

Lamp S.A. 
 
C / Córdoba, 16 08226 
TERRASSA ( Spain )

Proyecto elaborado por Lamp S.A.
Teléfono 902 20 40 10

Fax 93 786 15 51
e-Mail lamp@lamp.es

LAMP 6601543 MINIPROA VIAL HIT 35W / Hoja de datos de luminarias

 
 

Emisión de luz 1:  
 

160

240

320

cd/klm η = 73%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 42  76  96  98  73 
 
 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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URBANITZACIÓ C/ NAVAS DE TOLOSA 
30.06.2011

Lamp S.A. 
 
C / Córdoba, 16 08226 
TERRASSA ( Spain )

Proyecto elaborado por Lamp S.A.
Teléfono 902 20 40 10

Fax 93 786 15 51
e-Mail lamp@lamp.es

LAMP 6901083 LUM. MINI ECO HST 100W / Hoja de datos de luminarias

 
 

Emisión de luz 1:  
 

160

240

320

cd/klm η = 78%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 37  72  95  98  78 
 
 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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URBANITZACIÓ C/ NAVAS DE TOLOSA 
30.06.2011

Lamp S.A. 
 
C / Córdoba, 16 08226 
TERRASSA ( Spain )

Proyecto elaborado por Lamp S.A.
Teléfono 902 20 40 10

Fax 93 786 15 51
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Datos de planificación

132.98 m-7.20

92.30 m

-29.49

Factor mantenimiento: 0.57, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Escala 1:1129

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 15 LAMP 6601543 MINIPROA VIAL HIT 35W (Tipo 1)* (1.000) 3500 40.0
2 6 LAMP 6901083 LUM. MINI ECO HST 100W (1.000) 10000 100.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 112500 1200.0
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Lamp S.A. 
 
C / Córdoba, 16 08226 
TERRASSA ( Spain )

Proyecto elaborado por Lamp S.A.
Teléfono 902 20 40 10

Fax 93 786 15 51
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

15 Pieza LAMP 6601543 MINIPROA VIAL HIT 35W (Tipo 1)  
N° de artículo: 6601543 
Flujo luminoso de las luminarias: 3500 lm 
Potencia de las luminarias: 40.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 42  76  96  98  73 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

6 Pieza LAMP 6901083 LUM. MINI ECO HST 100W 
N° de artículo: 6901083 
Flujo luminoso de las luminarias: 10000 lm 
Potencia de las luminarias: 100.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 37  72  95  98  78 
Lámpara: 1 x NAV-T 100 SUPER 4Y (Factor de corrección 1.000).
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cesteban
Imagen colocada
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Lamp S.A. 
 
C / Córdoba, 16 08226 
TERRASSA ( Spain )

Proyecto elaborado por Lamp S.A.
Teléfono 902 20 40 10

Fax 93 786 15 51
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

2
2

2
2

2
2

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

132.98 m-7.20 7.46 21.17 32.20 44.04 63.85 83.65 103.46

92.30 m

-29.49

-5.63

0.09

5.65

11.88

17.45
22.42

34.30

46.19

58.07

69.95

Escala 1 : 1003

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación

1 15 LAMP 6601543 MINIPROA VIAL HIT 35W (Tipo 1)* 
2 6 LAMP 6901083 LUM. MINI ECO HST 100W

*Especificaciones técnicas modificadas
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Lamp S.A. 
 
C / Córdoba, 16 08226 
TERRASSA ( Spain )

Proyecto elaborado por Lamp S.A.
Teléfono 902 20 40 10

Fax 93 786 15 51
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 6601543 MINIPROA VIAL HIT 35W (Tipo 1) 
3500 lm, 40.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

1
2
3
4
5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 27.849 22.420 4.000 -8.0 0.0 -82.2
2 26.178 34.303 4.000 -8.0 0.0 -82.2
3 24.508 46.186 4.000 -8.0 0.0 -82.2
4 22.838 58.069 4.000 -8.0 0.0 -82.2
5 21.168 69.953 4.000 -8.0 0.0 -82.2
6 32.205 12.335 4.000 -8.0 0.0 8.0
7 52.010 15.118 4.000 -8.0 0.0 8.0
8 71.815 17.902 4.000 -8.0 0.0 8.0
9 91.621 20.685 4.000 -8.0 0.0 8.0

10 111.426 23.469 4.000 -8.0 0.0 8.0
11 44.040 6.312 4.000 -8.0 0.0 -172.0
12 63.845 9.095 4.000 -8.0 0.0 -172.0
13 83.651 11.879 4.000 -8.0 0.0 -172.0
14 103.456 14.662 4.000 -8.0 0.0 -172.0
15 123.261 17.446 4.000 -8.0 0.0 -172.0
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URBANITZACIÓ C/ NAVAS DE TOLOSA 
30.06.2011

Lamp S.A. 
 
C / Córdoba, 16 08226 
TERRASSA ( Spain )

Proyecto elaborado por Lamp S.A.
Teléfono 902 20 40 10

Fax 93 786 15 51
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 6901083 LUM. MINI ECO HST 100W
10000 lm, 100.0 W, 1 x 1 x NAV-T 100 SUPER 4Y (Factor de corrección 1.000).

1 2 3 4 5 6

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 7.465 -5.630 8.000 7.0 0.0 8.0
2 26.353 -2.988 8.000 7.0 0.0 8.0
3 47.658 0.092 8.000 7.0 0.0 8.0
4 66.375 2.842 8.000 7.0 0.0 8.0
5 86.044 5.647 8.000 7.0 0.0 8.0
6 106.830 8.644 8.000 7.0 0.0 8.0
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

5 10.63 16.25 21.88 27.50 33.13 38.75 44.38 50 lx
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de calzada / Isolíneas (E)

10

15 15

15

20

34.66 m0.00

8.08 m

0.00

3.27

4.81

Valores en Lux, Escala 1 : 248
Situación de la superficie en la escena exterior: 
Punto marcado: 
(64.130 m, 2.560 m, 0.030 m) 

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 9.51 21 0.651 0.455

Rotación: 8.0°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de calzada / Gráfico de valores (E)

19 18 13 11 12 16 19 16 12 9.51

20 16 12 11 14 17 19 14 11 10

21 19 13 11 12 17 21 17 12 10

34.66 m0.00

8.08 m

0.00

3.27

4.81

Valores en Lux, Escala 1 : 248
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena exterior: 
Punto marcado: 
(64.130 m, 2.560 m, 0.030 m) 

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 9.51 21 0.651 0.455

Rotación: 8.0°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de pasaje / Isolíneas (E)

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

25

25

9.64 m0.00 4.81

34.88 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 273
Situación de la superficie en la escena exterior: 
Punto marcado: 
(28.838 m, 16.183 m, 0.120 m) 

Trama: 20 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 5.01 29 0.366 0.175

Rotación: 98.0°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de pasaje / Gráfico de valores (E)

14

22

29

26

16

11

11

15

23

28

25

16

11

11

15

23

28

25

15

10

9.31

11

13

12

11

9.75

9.86

11

12

13

12

11

9.67

9.84

11

12

13

12

11

9.64 m0.00 4.81

34.88 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 273
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena exterior: 
Punto marcado: 
(28.838 m, 16.183 m, 0.120 m) 

Trama: 20 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 5.01 29 0.366 0.175

Rotación: 98.0°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de pasaje 2 / Isolíneas (E)

10

1020

20

2020

20

20 20

20

20
20

20

20

3030

30

30

3030

30

35.15 m0.00

11.60 m

0.00

4.81

6.79

Valores en Lux, Escala 1 : 252
Situación de la superficie en la escena exterior: 
Punto marcado: 
(54.716 m, 8.235 m, 0.120 m) 

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 8.77 36 0.483 0.242

Rotación: 8.0°
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Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de pasaje 2 / Gráfico de valores (E)

13 20 35 32 19 13 14 23 36 28

14 14 15 16 15 16 14 14 15 16

25 13 8.87 11 20 31 22 11 8.77 12

35.15 m0.00

11.60 m

0.00

4.81

6.79

Valores en Lux, Escala 1 : 252
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena exterior: 
Punto marcado: 
(54.716 m, 8.235 m, 0.120 m) 

Trama: 20 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 8.77 36 0.483 0.242

Rotación: 8.0°
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ANNEX 6. ENLLUMENAT 
  

34 

APÈNDIX 4.- CÀLCUL DE LÍNIES 



CÀLCUL DE LA CAIGUDA DE TENSIÓ PER TRAMS
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

LÍNIA: 1.1

Càlcul de les caigudes de tensió

Tram Potència Longitud Secció C. de .T(V) C.de T. (%) % Acumulat
1.1 200 20,00 6 0,06 0,015% 0,015%
1.2 160 20,00 6 0,05 0,012% 0,027%
1.3 120 30,00 6 0,05 0,013% 0,040%
1.4 80 40,00 6 0,05 0,012% 0,052%
1.5 40 50,00 6 0,03 0,007% 0,059%
1.6 0 60,00 6 0,00 0,000% 0,059%

Instal·lada Majorada
200,00 360,00

coure
0,0174

380Tensió (V)

Potència línia (W):
Conductor:
Resistivitat a 20 º:

ANNEX 9 - ENLLUMENAT



CÀLCUL DE LA CAIGUDA DE TENSIÓ PER TRAMS
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

LÍNIA: 1.2

Càlcul de les caigudes de tensió

Tram Potència Longitud Secció C. de .T(V) C.de T. (%) % Acumulat
2.1 700 30,00 6 0,30 0,078% 0,078%
2.2 600 120,00 6 1,02 0,267% 0,345%
2.3 500 140,00 6 0,99 0,260% 0,605%
2.4 400 160,00 6 0,90 0,237% 0,842%
2.5 300 180,00 6 0,76 0,200% 1,042%
2.6 200 200,00 6 0,56 0,148% 1,191%
2.7 100 200,00 6 0,28 0,074% 1,265%

Instal·lada Majorada
700,00 1.260,00

380Tensió (V)

Potència línia (W):
Conductor:
Resistivitat a 20 º:

coure
0,0174

ANNEX 9 - ENLLUMENAT



CÀLCUL DE LA CAIGUDA DE TENSIÓ PER TRAMS
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

LÍNIA: 1.3

Càlcul de les caigudes de tensió

Tram Potència Longitud Secció C. de .T(V) C.de T. (%) % Acumulat
1.1 200 30,00 6 0,08 0,022% 0,022%
1.2 160 20,00 6 0,05 0,012% 0,034%
1.3 120 30,00 6 0,05 0,013% 0,047%
1.4 80 40,00 6 0,05 0,012% 0,059%
1.5 40 50,00 6 0,03 0,007% 0,067%

Instal·lada Majorada
200,00 360,00

Tensió (V) 380

Potència línia (W):
Conductor: coure
Resistivitat a 20 º: 0,0174



CÀLCUL DE LA CAIGUDA DE TENSIÓ PER TRAMS
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

LÍNIA: 1.4

Càlcul de les caigudes de tensió

Tram Potència Longitud Secció C. de .T(V) C.de T. (%) % Acumulat
1.1 175 10,00 6 0,02 0,006% 0,006%
1.2 140 20,00 6 0,04 0,010% 0,017%
1.3 105 30,00 6 0,04 0,012% 0,029%
1.4 70 40,00 6 0,04 0,010% 0,039%
1.5 35 50,00 6 0,02 0,006% 0,045%

Instal·lada Majorada
175,00 315,00

Tensió (V) 380

Potència línia (W):
Conductor: coure
Resistivitat a 20 º: 0,0174
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ANNEX 7. AIGUA POTABLE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 7.
XARXA D’AIGUA POTABLE 
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ANNEX 7. AIGUA POTABLE 2 

 
En base a la informació disponible del “Projecte Bàsic d’Urbanització del Carrer 

Navas de Tolosa en el tram inclós entre el Carrer Pare Font i el Carrer Roger de 

Llúria de Terrassa”, es considera una canonada de Fosa Dúctil de diàmetre 100 mm 

en les dues voreres del carrer Navas de Tolosa. 

 

S’han seguit a més a més les indicacions de la companyia subministradora d’aigua 

potable del municipi de Terrassa, Aigües de Terrassa. 

 

La xarxa projectada, integrada en el projecte global del Barri Segle XX, tindrà una 

pressió suficient en tots els punts i forma part d’una xarxa de tipus mallada, el que 

permetrà tenir una garantia de subministrament suficient, doncs en cas de 

trencament de la canonada pot continuar donant servei a quasi la totalitat de la 

població del Sector, disposant vàlvules de tall que permetin aïllar els subsectors. 
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XARXA DE GAS I TELEFONIA 
ANNEX 8.  
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ANNEX 8. XARXA DE GAS I TELEFONIA 2 

 
 

 
Xarxa de Gas 

 
Es preveu canalitzar amb una xarxa de gas nova de 90 mm de diàmetre que abasti 

a tots els carrers i voreres dels carrers objecte de la urbanització. . 

 

Aquesta xarxa es consensuarà amb la Companyia de Gas i es realitzarà sota els 

seus criteris tècnics i els seus protocols de posta en servei. 

 

 

 

Xarxa de Telefonia 

Per part de la xarxa de telefonia existent dins l’àmbit d’actuació és aèria. Aquest 

projecte contempla el seu soterrament. 

 
Es preveuen dues xarxes xarxes totalment independents.  

 

Una xarxa de Telefonia consistent en dos tubulars de PVC110, seguint la normativa 

específica de la companyia, que mallen els carrers objecte de la urbanització. 

Una xarxa de Telecomunicacions consistent en quatre tubulars de PEAD125, en un 

prisma en base dos. Aquests tubulars seran dos de titularitat municipal i dos per un 

operador privat.  

 

Aquesta xarxa es consensuarà amb la Companyia de Telefonia i 

Telecomunicacions i es realitzarà sota els seus criteris tècnics i els seus protocols 

de posta en servei.  
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ELÈCTRICITAT 
ANNEX 9. 
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ANNEX 9. ELECTRICITAT 2 

 
 

 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
2.- ESTACIÓ TRANSFORMADORA 
 
3.- PLANOS 
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ANNEX 9. ELECTRICITAT 3 

1.- INTRODUCCIÓ 
 
 Per tal de resoldre les afectacions a la xarxa elèctrica existent es 
sol·licita estudi a la companyia elèctrica.  
 
 
2.- ESTACIÓ TRANSFORMADORA 
 
  
 Actualment hi ha una ET dintre d’una de les naus que es preveu 
enderrocar amb la obertura del nou passatge. Fecsa-Endesa realitza l’estudi 
elèctric per a la seva supressió.  
 
Dins el projecte estan inclosos el plànols i la definició de les actuacions. No 
s’inclou la seva valoració econòmica donat que ja ha estat abonat per part 
del Promotor i donat que l’actuació la realitzarà directament Fecsa-Endesa, 
prèvia presentació i tramitació de la preceptiva llicència municipal.  
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ANNEX 9. ELECTRICITAT 4 

3.- PLANOS 
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ANNEX 10
SERVEIS EXISTENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
2.- SERVEIS EXISTENTS 
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ANNEX 10. SERVEIS EXISTENTS 

1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
 A continuació s’adjunta la informació facilitada per les diferents 
companyies subministradores i pels Serveis Tècnics Municipals els serveis 
existents a l’entorn de la urbanització. 
 
2.- SERVEIS EXISTENTS 
 
 
 



 

 
 
 

  

 

   Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A. 
   Societat, 26  -  08221 Terrassa  -  Apartat de correus 280 
   Tel. 93 736 28 34  -  Fax  93 736 28 32 
   www.aiguesdeterrassa.net  -  tecnica@aiguesdeterrassa.net 

 
   R.M.B., Full 20318, Foli 178, Tom 707, Llibre 244, Secció 2a  -  N.I.F.  A-08015570 

 

       

 

    
  

PHILAE 
Enginyeria de Projectes 
A l'atenció de la Sra. Ester de Francisco 
Santa Matilde,17, local, 2 
08031 - Barcelona 
 
 
 
 
Senyora de Francisco, 
 
Fent referència a la seva petició de data 14 de juliol de 2010, sol·licitant informació de les 
nostres instal·lacions a Terrassa, carrer de Navas de Tolosa, 69, adjuntem a la present 
el plànol de la nostra xarxa a la zona indicada. 
 
La informació continguda en ell indica la situació de les nostres instal·lacions de xarxa 
primària i secundària. Els ramals domiciliaris no estan assenyalats en el plànol i són 
localitzables sobre el terreny mitjançant les tapes de les arquetes de les vàlvules i altres 
elements de control. 
 
Prèviament a l'inici de les obres hauran d'efectuar-se prospeccions de reconeixement per a 
localitzar les instal·lacions i salvar el possible marge d'error del plànol. 
 
La informació citada es subministra únicament a efectes d'ésser tinguda en compte durant la 
realització de les obres que ens han indicat a la petició, i haurà de quedar sota el control 
estricte de PHILAE. Queda absolutament prohibida la manipulació dels elements de control i 
maniobra de la xarxa d’aigua a personal que no sigui de MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE 
TERRASSA, S.A. 
 
L’esmentada informació té una validesa de 6 mesos degut a la pròpia evolució que aquestes 
instal·lacions tenen amb el pas del temps. 
 
Qualsevol dubte pot ésser consultat amb els nostres serveis tècnics, que queden a la vostra 
disposició per a estudiar les solucions tècniques i econòmiques necessàries per a resoldre 
qualsevol afectació de les obres a les nostres instal·lacions. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Jordi López Simó 
Sotsdirector Tècnic 
 
 
Terrassa, 6 d'agost de 2010 
 

















 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref: Sol·licitud d’Informació de serveis PVM-0256-10 
 
 
 
 
Senyors: 
 
 
En relació a la seva sol·licitud amb data 09/07/2010, Ref: PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DEL CARRER NAVAS DE TOLOSA, ENTRE ELS CARRERS 
PARE FONT I ROGER DE LLÚRIA DE TERRASSA al C/ NAVAS DE TOLOSA 
(ENTRE ELS C/ PARE FONT I C/ ROGER DE LLÚRIA), al terme municipal de 
TERRASSA, els adjuntem el grafiat de plànols sol·licitat corresponent a les 
instal·lacions subterrànies de FECSA ENDESA. 
 
D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja 
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i  
només tenen validesa pel projecte. 
 
Us recordem que d’acord amb l’Ordre TIC 341 de 22 de juliol, a l’hora de l’execució 
d’aquest projecte caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i depenent de la zona 
d’afectació, realitzar el reconeixement i firma de l’Acta de Control. 
 
Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per saludar-vos. 
 
 
Salutacions, 
 
 
GESTIO DE TIC CATALUNYA 
Tel.  902 996 600 
Fax. 935 077 623 

@endesa.  
 
 
 
Annexos: Plànols, numerats de l’1 al 2 

mailto:ordenesticcat@endesa.es�






Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en
proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución, S.A.:

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Gas Natural
Distribución, S.A.

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros
archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder
fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas y las cotas de rasante pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los
planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano
en las inmediaciones de las redes de Gas Natural Distribución, S.A.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Gas Natural
Distribución, S.A. al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades
en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• De acuerdo a la ITC ICG01 punto 8: la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a Gas
Natural Distribución, S.A. al menos con 72 horas de antelación. dirigiéndose a Servicios Técnicos de la
provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. La
dirección de envío de esta documentación es uinicio@gasnatural.com

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de Gas Natural
Distribución, S.A.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la
fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la
información.



• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de Gas Natural Distribución, S.A. con objeto de establecer los
pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto se
comunicará al responsable indicado de Gas Natural Distribución, S.A., procediendo el contratista a proteger y
soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo
mínimo imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de Gas Natural Distribución,
S.A..

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a Gas Natural Distribución, S.A. cualquier
daño que se advierta en el mismo.

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de Gas Natural Distribución, S.A., con objeto de
medir y calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a
la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de Gas Natural Distribución, S.A.
deberá estar en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.



• Deberá comunicarse a Gas Natural Distribución, S.A. la aparición de cualquier registro o accesorio
complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar
parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

• Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio
de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío, indicando como referencia el nº de
solicitud de información, para que se proceda a la firma del acuerdo correspondiente y se efectúe el pago.
Dicho escrito debe dirigirse a
Conexiones AP Zona Este
Unidad Afecciones Red
Plaza del Gas, 2
Edificio C, 1ª planta
08003 Barcelona
Teléfono de contacto: 934025264/934025245
sdesplazamient@gasnatural.com

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones Gas Natural Distribución, S.A. se reserva el derecho a
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya
lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses contados
desde la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la
información.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación
vigente. Se adjunta tabla resumen:



En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a Gas Natural
Distribución, S.A., para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, Gas Natural Distribución, S.A. informa
a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en
régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de uso de explosivos en las inmediaciones de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado,
de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.



o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información a cerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año).

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE
TRABAJO.

GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. Dom. Social: Plaça del Gas nº 2. 08003 Barcelona. R.M. de Barcelona. T. 36512, F. 116, H. B-279362, Insc. 1º. C.I.F. A-63485890.



NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:

Tel:
Fax:

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución y utilizarlas
adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se
desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Fecha Entrega:

09-07-2010

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.

38320-106769

Navas de Tolosa

Proyecto: 38320 Punto:106769

Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta el día de la fecha, TIENEN CARÁCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, según consta en la carta adjunta. En el momento de iniciar las obras deberán contactar con nuestros Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso) Escala: 1/500

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
ACOMETIDA
BAJA

MEDIA A
MEDIA B

ALTA A
ALTA B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero

BO - Bonna
FD - Fundición Ductil

FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento

FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio

PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo

PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas

PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido ZI - No Definido
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Fecha Entrega:

10-07-2010

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.

38406-107213

NAVAS DE TOLOSA

Proyecto: 38406 Punto:107213

Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta el día de la fecha, TIENEN CARÁCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, según consta en la carta adjunta. En el momento de iniciar las obras deberán contactar con nuestros Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso) Escala: 1/500

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
ACOMETIDA
BAJA

MEDIA A
MEDIA B

ALTA A
ALTA B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero

BO - Bonna
FD - Fundición Ductil

FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento

FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio

PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo

PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas

PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido ZI - No Definido



AO 4"

PE
 1

60

PE 110

PE
 1

60

PE 160

PE 110

PE 160

PE
 1

60

PE 160

PE 160

PE
 1

60

PE 160

PE
 1

10

PE
 1

60

PE
 1

60

A
O

 6
"

AO 6"

A
O

 3
"

PE 40

PE 40

PE 25

PE
 4

0

PE
 4

0

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 4

0
PE

 4
0

PE
 6

3
PE

 4
0

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 4

0
PE 40

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 4

0

PE
 4

0

PE 40

PE 40

PE 40 PE 40

C
al

le
 L

ep
an

t

C
al

le
 S

an
t S

eb
as

tia

Calle Pare Font

C
al

le
 L

ep
an

t

Calle Pare Font

82

125 127

84
B

is
86

86
B

is
84

79
81

69

120

99
10

1

N
I

70
72

43

47

45

10
3

70

12
2

11
3

11
5

11
1

10
9

12
1

11
7

11
9

10
7

10
5

69
71

74

76 78 80

73
77

82

79 81

84 86

85 87
89

91
93

98

49

100

95

102

88 90 92 94 96

12
4

12
2

12
1

12
8

13
0

13
2

12
4

12
6

12
5

12
3

12
7 13

4

13
3

104 106

110

116

99 123

48
44

Fecha Entrega:

10-07-2010

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.

38407-107217

C/ Lepant cantonada Pare Font

Proyecto: 38407 Punto:107217

Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta el día de la fecha, TIENEN CARÁCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, según consta en la carta adjunta. En el momento de iniciar las obras deberán contactar con nuestros Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso) Escala: 1/500

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
ACOMETIDA
BAJA

MEDIA A
MEDIA B

ALTA A
ALTA B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero

BO - Bonna
FD - Fundición Ductil

FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento

FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio

PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo

PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas

PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido ZI - No Definido
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Fecha Entrega:

10-07-2010

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.

38408-107219

C/Lepant cantonada Baldrich

Proyecto: 38408 Punto:107219

Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta el día de la fecha, TIENEN CARÁCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, según consta en la carta adjunta. En el momento de iniciar las obras deberán contactar con nuestros Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso) Escala: 1/500

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
ACOMETIDA
BAJA

MEDIA A
MEDIA B

ALTA A
ALTA B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero

BO - Bonna
FD - Fundición Ductil

FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento

FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio

PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo

PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas

PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido ZI - No Definido



Telefónica de España
Dirección Operativo Este

Gerencia Planta Externa Catalunya
Av. Madrid 202-204
08014- BARCELONA
Tel: 934839468
Fax: 934839008

N/Referencia: 38320-106770 Barcelona 09/07/2010
S/Referencia:

Philae Enginyeria de Projectes SL

-

Asunto: Registro de Servicios

Señores:

Me complace remitirle la información que nos solicitó referente a la obra situada en:

CARRER BALDRICH / CARRER NAVAS DE TOLOSA.
Proyecto: Navas de Tolosa
Coordenadas: (X,Y) = (418044.01, 4600953.19) UTM31

Les hemos de comunicar que, debido a que se trata de una información aproximada,
en caso de que nuestros servicios sean dañados no se podrá eludir ninguna
responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que se
ha de tener en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido a
que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Si hiciese falta la modificación de las instalaciones telefónicas, lo habrán de solicitar
a la dirección de correo electrónico:ingenieriaeste@telefonica.es

Atentamente le saluda,

Xavier Francès i Farré
Responsable Grupo Estable
Registros
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Fecha Entrega:

10-07-2010

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA

38406-107214

NAVAS DE TOLOSA

Proyecto: 38406 Punto:107214

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA
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Fecha Entrega:

10-07-2010

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA

38406-107214

NAVAS DE TOLOSA

Proyecto: 38406 Punto:107214

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964
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1.- MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS. 
 
 

La principal característica de la urbanització pel que fa a moviment de 

terres, és que els moviments de terres són mínims, ja que la cota 

d’urbanització s’adaptarà en gran mesura a la cota de terreny actual. 

 

 Es considera zona urbana en la que existeix amb ferm existent en bon 

estat amb una capa de macadam i uns 7 cm de MBC.  

 

Per tant, els moviments de terres que s’hauran de fer durant l’obra seran 

els següents: 

 

 Enderroc de paviments existents i edificacions  

 Ampliació voreres i obertura de nova plataforma 

 Col·locació, estesa i compactació del material Tolerable necessari 

a les zones on cal replenar.  

 

Pel que fa als enderrocs, les estructures que s’han d’enderrocar, tal i 

com es reflexa al plànol núm. 5 de demolicions,  són: 

  

- Les que puguin afectar-se al entroncar els carrers existents amb els 

projectats inclós  la part d’asfalt i de voreres i vorades. 

- Vorera del C/Navas i C/Lepant. 

- Restes de fonaments de l’enderroc de les naus de Passatge. 

- Murs afectats del Passatge 
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2.- FERMS. JUSTIFICACIÓ DE LES SECCIONS DE FERMS ESCOLLIDES 

 

2.1.- INTRODUCCIÓ 

 

El present projecte contempla diversos tipus de ferms, cadascun dels 

quals ha de ser dimensionat seguint les indicacions corresponents. 

 

S’ha tingut en compte el paviment dels carrers existents en l’actualitat 

als carrers C/ Lepant, Pare Font i Roger de LLúria. Per la seva reposició es 

preveu materials de les mateixes característiques que els existents a 

l’actualitat.  

 

Els materials de pavimentació han estat escollits atesa la seva qualitat i 

facilitat de reposició. Així s’ha projectat la col·locació dels següents paviments 

en funció de la tipologia i urbanització dels carrers. 

 

* paviment bituminós pel ferm de la calçada. La capa de rodadura 

projectada és de tipus S-12. 

 

* paviment de  per les voreres de tots els carrers. Paviment de peces 

prefabricades de fromigó de dos colors destonificades, de 40x40x8 cm, per 

vorera i 20x20x8cm per aparcament.   

 

Per al dimensionat de la secció de ferm bituminós s’ha utilitzat la norma 

6.1.I.C. de ferms flexibles del MOPTMA i també s’han seguit les 

recomanacions de la publicació i “Seccions estructurals de ferms urbans a 

sectors de nova construcció” de l’Institut Català del Sòl (INCASOL). 

Per al dimensionat del ferm de l’aparcament i pel ferm del Passatge s’ha 

tingut en compte les recomanacions del “Manual euroadoquin”.  
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La vorada definida al projecte és de Vorada recta de pedra granitica gris 

quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 

20x25 cm,, i la rigola de dimensions 30 x 30 x 8 cm.  

 

Les peces de gual de vehícles i vianants són de pedra granñitica gris quintana, 

gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi.  

 

2.2.- DETERMINACIÓ DE LES VARIABLES DE DISSENY 

 

 Per a la determinació de la secció de ferm s’ha considerat dues 

variables fonamentals: el trànsit i l’esplanada. 

 

ESPLANADA 

 

Es considera una esplanada E2 per al dimensionament del ferm, amb un CBR 

de posada en obra entre 10 i 20. Es considera aquest CBR donat que el 

material de subbase serà en la seva major part d’aportació. En primer lloc es 

preveu la retirada de 30 cm de material contaminat i aportació de 30 cm de 

material adequat d’aportació amb CBR>5 . En segon lloc es preveu el reblert 

amb material seleccionat de totes les rases per a serveis, amb un grau de 

compactació del 98% del PM.  

 

TRÀNSIT 

 

Donat que el caràcter de la urbanització és residencial, amb presència 

de vehícles pesats per les funcions de càrrega i descàrrega, s’han considerat 

les següents categories de trànsit: 

 

C/Navas: una categoria de trànsit V3 (entre 15 i 50 vehícles pesats/dia; 

entre 200 i 600 habitatges). La IMD considerada és inferior a 10.000 vehícles 

per dia. 
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Passatge: una categoria de trànsit V4 (entre 5 i 15 vehícles pesats/dia; 

vialitat secundaria de tot tipus d’actuacions residencials) o una categoria de 

trànsit C 
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2.3.-DETERMINACIÓ DE LA SECCIÓ DE FERM 

 

2.3.1.- PAVIMENT BITUMINÓS 

 

C/NAVAS 

  

El paquet de ferm necessari per a les variables de trànsit i qualitat de 

l’esplanada que s’han obtingut és la següent.  

 

• 12 cm de mescla bituminosa: 

o 5 cm de capa de rodadura tipus s-12 

o 7 cm. de capa intermitja tipus G-20 

• 25 cm. de tot-ú-aritificial 

 

Aquest ferm compleix sobradament les especificacions i necessitats per 

les bases de disseny previstes. 

 

2.3.2.- PAVIMENT DE PASSATGE i VORERES 

 

 El paviment de vorera ha d’anar col·locat segons una secció de 

ferm de tipus com la que segueix: 

 

8 cm. de paviment de peça de formigó GLS o similar de 40x40 

2-4 cm. de morter 

20 cm. de formigó HM-20 

 

La secció adoptada compleix sobradament les especificacions i necessitats de 

disseny previstes.  
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2.3.3.- REFORÇ PAVIMENT CARRER LEPANT I ENTROCAMENTS 

 

Es proposa restituir les rases afectades pel pas dels servei i 

reconstrucció de guals, amb: 

 

20 cm. de formigó HM-15 amb 25 cm. de sobreample per cada costat de 

la rasa 

5 cm. d’asfalt bituminòs  de tipus s-12 amb 50 cm. de sobreample.  

 

2.3.4.- APARCAMENT 

 

El paviment d’aparcament ha d’anar col·locat segons una secció de ferm 

de tipus com la que segueix: 

 

8 cm. de paviment de peça de formigó GLS o similar de 20x20 

2-4 cm. de morter 

20 cm. de formigó HM-20 

 

 

I separació de calçada amb rigola de 30 cm. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

Per a dur a terme l’execució del “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL c/NAVAS 
DE TOLOSA 69” s’ha realitzat un programa de treballs. 
 
Aquest pla s'ha realitzat tenint en compte la forma en que s'executaran les 
obres, de manera similar a l’estructuració del pressupost. El temps previst per a 
cada activitat ha estat calculat en funció dels amidaments i dels rendiments dels 
equips constructius. 
 
Els terminis que a continuació es fixen corresponen tant al coneixement que 
actualment es té de les obres a realitzar, com de la seva problemàtica i dels 
rendiments actuals de la maquinària d’obra civil. 
 
Per a la definició d’aquest pla d’obra s’han hagut d’establir unes determinades 
hipòtesis de duració que s’han cregut raonables i que depenen del nombre 
d’equips destinats a una certa activitat i el rendiment de l’equip.  
 
El Contractista haurà de preveure el nombre d’equips necessaris de manera 
que es puguin acabar els treballs dins del termini fixat per l’execució de les 
obres i que per tant el pla que es presenta a continuació ha de considerar-se 
una proposta orientativa del desenvolupament de les obres. 
 
 

2.- IDENTIFICACIÓ D’ACTIVITATS D’OBRA QUE INTERVENEN 
 

Les activitats tingudes en compte a l’hora de planificar l’obra han estat els 
següents: 

- Localització i situació dels serveis existents 
- Replanteig  
- Treballs previs i senyalització 
- Serveis afectats 
- Moviment de terres i enderrocs 
- Preparació caixa paviments 
- Serveis 
- Mur 
- Paviments 
- Acabats 

 
El termini obtingut per a l’execució de les obres ha estat de 12 mesos.  
 
Aquest termini, com s’ha dit, és orientatiu ja que el desenvolupament de les 
obres es pot veure afectat per diversos factors que nos es poden preveure com 
pot ser la reducció de dies de treball per raons climatològiques i altres 
imprevistos que poden sorgir. 



Id Nombre de tarea Duración
1 FASE 1 1 día

2 REPLANTEIG 5 días

3 TREBALLS PREVIS 5 días

4 DEMOLICIONS I ENDERROC 15 días

5 SERVEIS AFECTATS 23 días

6 URBANITZACIÓ 237 días

7 PREPARACIÓ ESPLANADES 15 días

8 SERVEIS 110 días

9 Clavegueram 49 días

10 Aigua Potable 35 días

11 Gas 34 días

12 Telefonia i Telcomunicacions 34 días

13 Electricitat 86 días

14 Enllumenat 65 días

15 PAVIMENTS 85 días

16 ACABATS 8 días

17 SEGURETAT I SALUT 260 días

19/12 09/01 30/01 20/02 13/03 03/04 24/04 15/05 05/06 26/06 17/07 07/08 28/08 18/09 09/10 30/10 20/11 11/12
M1 M3 M5 M7 M9 M11

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

División resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Resumen del proyecto

URBANITZACIÓ C/NAVAS DE TOLOSA NÚM.69

Página 1

Proyecto: Proyect1
Fecha: mi 07/03/12



Id Nombre de tarea Duración
1 FASE 2 1 día

2 REPLANTEIG 5 días

3 TREBALLS PREVIS 5 días

4 DEMOLICIONS I ENDERROC 15 días

5 SERVEIS AFECTATS 23 días

6 URBANITZACIÓ 172 días

7 PREPARACIÓ ESPLANADES 15 días

8 SERVEIS 110 días

9 Clavegueram 37 días

10 Aigua Potable 28 días

11 Gas 25 días

12 Telefonia i Telcomunicacions 34 días

13 Electricitat 74 días

14 Enllumenat 28 días

15 MUR 35 días

16 PARTERRE 20 días

17 PAVIMENTS 85 días

18 ACABATS 8 días

19 SEGURETAT I SALUT 260 días

27 07 18 29 09 20 03 14 25 05 16 27 08 19 30 10 21 02 13 24 04 15 26 06 17 28 09 20 31 11 22 03 14 25
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Resumen

Tarea resumida
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Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Resumen del proyecto

URBANITZACIÓ C/NAVAS DE TOLOSA NÚM.69

Página 1

Proyecto: Proyect1
Fecha: mi 07/03/12
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MEMÒRIA 

 
  
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

El present projecte té per objecte la definició i valoració a nivell constructiu de les obres 
necessàries per a executar la urbanització del Carrer Navas de Tolosa en el tram comprés 
entre els carrers Pare Font i Roger de Llúria, del passatge peatonal situat entre els carrers 
Navas de Tolosa i Lepanto i de petits trams d’embocadures dels carrers Pare Font i 
Lepanto. 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. DADES DEL PROJECTE 
 

  
2.1. Tipologia de l'obra 
 

La urbanització del tram del carrer Navas de Tolosa objecte d’aquest projecte inclou tots els 
treballs propis d’una urbanització completa: demolició dels paviments existents (inclosa la 
càrrega i transport a abocador dels materials resultants de les demolicions), moviment de 
terres, pavimentació de voreres i calcades, sanejament, abastament d’aigües, enllumenat 
públic, xarxa de subministrament elèctric, telefonia i plantació d’arbolat. 
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2.2. Situació 
 

Los límites del ámbito del proyecto se han grafiado en el plano de la planta general. 
Comprende el tramo de la calle Navas de Tolosa definido en el apartado anterior, de casi 120 
m de longitud, el nuevo pasaje que se construirá entre Navas de Tolosa y Lepanto, cuya 
anchura no es uniforme, y la urbanización de pequeños tramos de las calles Lepanto y Pare 
Font en los puntos de contacto con el Pasaje y con la calle Navas de Tolosa respectivamente 

 
  
 

2.3. Subministrament i Serveis 
 

Aigua: AJUNTAMENT DE TERRASSA 
Gas : GAS NATURAL 
Electricitat:               FECSA ENDESA 
Sanejament: AJUNTAMENT DE TERRASA 
Telefonia: TELEFONICA 

 
  

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

 
A continuació s’adjunta plànol amb senyalitzant l’hospital més proper que és l’Hospital de 
Sant Llàcer (Plaça Doctor Robert, 1). 
 
 

 
  

2.5. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 640.434,38 €. 
(set-cents cuaranta mil cuatra-cents trenta-cuatre euros amb trenta-vuit cèntims). 
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2.6. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos, que es 
desevoluparà en dues fases. 

  
2.7. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra d’execució és de 8 persones amb una punta 11 persones. 
  

2.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó jardiner 

  
2.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE FOSA 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ARBRES DE FULLA CADUCA I 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
BANCS 
CALÇS 
CARTELLS 
CENTRALITZACIONS D'ESCOMESES 
CENTRES DE COMANDAMENT 
CIMENTS 
COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DIFUSORS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELECTROVALVULES 
ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES 
ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS EXTERIORS 
ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESCOSSELLS DE PLANXA D'ACER 
EXPLOSIUS PLÀSTICS 
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Familia 037 
Familia 9E1 
FAM-LIA BMAO 
FAM-LIA BTAP 
FILTRES 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTÈXTILS 
GOTEJADORS 
GRAVES 
HIDRANTS 
LÀMINES ELASTOMÈRIQUES RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LAMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MANÒMETRES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COMPTADORS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 
EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A VÀLVULES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER 
GALVANITZAT 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FOSA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS 
DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PECES DE FORMIGO PER A PAVIMENTS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PROGRAMADORS 
PROGRAMADORS HORARIS 
PROJECTORS PER A EXTERIORS 
PUNTALS 
PURGADORS 
SAULONS 
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SENYALS 
SORRES 
TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL.LECTORS 
TUBS DE FOSA DÚCTIL 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 

  
2.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
Fresadora de càrrega automàtica 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Canon d'abocador vegetal 
Canon d'abocador de soques 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua 
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Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Camió grua de 5 t 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 
Màquina per a clavar muntants metàl.lics 
Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Bombí per a proves de canonades 
Esbrossadora de capçal de serra 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

  
3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
3.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
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 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

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

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

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

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

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

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
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normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  
3.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

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

  
3.3. Instal·lació de sanejament 
 

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

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

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
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 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

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

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

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

  
4.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
4.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

4.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

  
4.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
4.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
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El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

  
5. ÀREES AUXILIARS 
 

  
5.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
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La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
5.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
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5.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

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

  
6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
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7.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
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Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
8. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
8.1. Serveis afectats 
 

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



Projecte d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el 
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
Estudi Seguretat i Salut 
 
 

 
 Pàgina:  18 
 

  
8.2. Servituds 
 

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

  
8.3. Característiques meteorològiques 
 

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
  

8.4. Característiques del terreny 
 

Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 

  
8.5. Característiques de l'entorn 
 

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona 
rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, 
pròxim a escola o a hospital,etc.) 

  
9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
EXCAVACIÓ DE TÚNELS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

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

  
10.1. Procediments d'execució 
 

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més 
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans 
a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
 
 
 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
10.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

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

  
10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

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

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

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

  
12. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
12.1. Agents atmosfèrics 
 

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

  
12.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

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

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

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

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
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visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

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

  
12.3. Soroll 
 

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

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

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

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  
12.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
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 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

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

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

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

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
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Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

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

Aspiració localitzada 

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

  
12.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

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

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

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

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

  
12.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
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Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de 
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara 
de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
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Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
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d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  
12.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
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 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

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

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

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

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

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

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

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
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manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

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

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

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

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

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

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

de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
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de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 

vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

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

reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

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

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

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

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

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

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

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

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

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
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HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 

kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 

gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

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

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, 

bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 

per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 

  
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

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

  
17. RECURSOS PREVENTIUS 
 

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

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

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

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

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

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

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

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
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7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

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

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE TÚNELS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES 
I TENSAT) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O 
SUPERFÍCIES PLANES 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

  
  

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 
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 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

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

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
19.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
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 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

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

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

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

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

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

 
 Accés a l’obra 
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Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

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

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

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

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

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

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

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 
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19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

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

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
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 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
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Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

  
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
20.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
20.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 

un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

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

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
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Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

  
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 

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 

4 

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

10 /20 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

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

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

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

2 /9 /10 /12 /20 

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

4 

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

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

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

6 

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

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

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

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

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

1 
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entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

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

25 

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

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

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

4 /12 

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

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 /20 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 20 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 20 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

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

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

1 

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

1 /2 /6 /12 /20 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
2 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
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 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/12 /14 /16 /17 
/20 /25 

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

10 /15 

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

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

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

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

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

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 

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

1 

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

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
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 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

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

15 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /14 /25 

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

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 1 
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superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb 
fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

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

3 /4 /5 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 

/14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

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

25 

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

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

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

14 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 /5 /25 

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

3 /4 /5 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

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

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

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

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 /10 /12 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 4 
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blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 

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

14 

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

26 

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

10 /14 

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

10 

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

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

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

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

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

2 /4 /9 /10 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

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 

14 

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

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 
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H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

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

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 

mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 

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

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

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

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

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

9 /16 /25 

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

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

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

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

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

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària 

clavada 
25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 

inclòs 
25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
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I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

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

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

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

14 

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

25 

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

26 

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

10 

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

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

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

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

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

1 /2 /3 /6 /10 /12 

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

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

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

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

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 

14 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

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

1 /25 

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

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

1 /2 /3 /6 /10 

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

3 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

12 

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

1 /2 /3 /12 /16 
/25 

HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

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

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

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

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

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

25 

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

26 

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

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

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

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

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

1 /2 /3 /6 /9 

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

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
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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 

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

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

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

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

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

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

3 

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

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 

/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

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

25 

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

25 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

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

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

1 /3 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

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

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

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

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 
HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
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 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

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

25 

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

26 

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

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

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

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

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

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

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

25 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 

/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

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

25 

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

25 

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

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

1 /3 
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desmuntatge inclòs 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

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

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

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

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

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

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G06 EXCAVACIÓ DE TÚNELS 
EXCAVACIÓ DE TÚNELS EN ZONES URBANES O NO, MITJANÇANT MITJANS MECÀNICS O PER EXPLOSSIUS. 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS COL.LABORADORS EN L´ ESTABILITAT DEL TERRENY O MASSÍS ROCÓS 
(APUNTALAMENT) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: COLOCACIÓ D'ELEMENTOS D'APUNTALAMENT A LA VOLTA DEL TÚNEL  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR 

IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: INESTABILITAT DEL FRONT DEL TÚNEL O ALTRES  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EXCAVACIÓ DEL FRONT DEL TÚNEL 

GUNITAT DE LA VOLTA I PARETS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL AL FRONT DEL TÚNEL  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

PROCÉS DE GUNITAT 
FEINES DE COLOCACIÓ DE RAILS I VAGONETES EXTRACCIÓ TERRES... 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TEMPERATURES ALTES A L'INTERIOR DEL TÚNEL 

PRESÈNCIA DE GASOS DIVERSOS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE PERFORACIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3 
 Situació: INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ PROVISIONAL AL FRONT D'ATAC DEL TÚNEL  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS EXCAVACIÓ, GASOS HIDROCARBURS, GRISÚ...  
20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAN L'AIGUA SUBTERRANIA  
21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAN L'AIGUA SUBTERRANIA  
22 DEFLAGRACIONS 2 3 4 
 Situació: PRESÈNCIA D'HIDROCARBURS SATURAN L'AIGUA SUBTERRANIA  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /9 /12 /15 
/16 /20 /21 /22 

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

4 /6 /25 

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

25 

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

26 

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

10 

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

10 

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

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

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

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 4 /10 /14 /17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
14 /17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 14 /17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 

homologat segons UNE-EN 14593-1 
14 /17 

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

15 

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

1 /2 /4 /9 /10 /12 

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

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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, 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/20 /21 /22 /25 
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UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

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

1 

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

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /10 /15 
/16 /20 /21 /22 

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 

3 /9 /12 /25 

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

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 

integrat 
1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /4 /6 /12 

/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 /20 /21 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152Q031 m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de despreniments 

del terreny a mitja vessant amb perfils d'acer ancorats al terreny amb perns i 
plataforma de fusta sobre corretja ancorada al terreny, desmuntatge inclòs 

3 

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

4 /25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

14 /17 /20 /21 
/22 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 14 /17 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 

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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /21 /22 
/25 /26 /27 

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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /21 /22 
/25 /26 /27 

HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 /22 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per 
ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /14 /17 /20 /21 
/22 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /21 /22 
/25 /26 /27 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 4 /25 
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inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /17 /20 /21 /22 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 /15 /21 

/22 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 

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

14 

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

25 

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

4 

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

10 /14 

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

10 /14 /18 

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

10 

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

14 

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

9 /11 

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

14 

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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

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

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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

14 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, 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 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 

6 
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homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

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

6 

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

1 

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

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris 
1 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

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

1 

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

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb 
fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

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

2 /4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 

fusta 
3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

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

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
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HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

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

25 

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

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida 
a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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

1 

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

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

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

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 
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H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

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

4 /25 

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

1 /4 /9 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 

/25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
3 /4 /6 /25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I 
SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

RECORREGUTS OBRA 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2 
 Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /16 /25 

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

14 

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

4 /25 

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

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

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

14 

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

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

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

4 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

4 

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

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /14 /16 /25 

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

14 

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

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 

integrat 
1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 3 /4 /12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

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

2 /4 

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

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /6 /9 /12 

/14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

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

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
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HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

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

25 

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

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

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

4 /12 /25 

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

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

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

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

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

3 /4 /12 

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

1 /3 /4 /12 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 

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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 

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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /9 /12 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 

inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 9 /13 /16 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

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

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14 
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400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 

amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

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

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

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

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

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

14 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

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

1 

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

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

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

1 

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

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 16 
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rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

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

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

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

4 

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

1 /4 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 

TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

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

14 

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

25 

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

10 /14 

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

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

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

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 

homologat segons UNE-EN 14593-1 
17 

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

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 

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

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

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

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
15 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 

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 

14 

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

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14 
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0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
H1489790 u Jaqueta 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 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

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

1 

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

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb 
fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

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

2 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

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

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

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

25 

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

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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

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

1 

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

1 

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

1 

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

12 /25 

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

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

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

12 /25 

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

1 /4 /11 /12 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 

inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

15 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

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

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 

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

25 

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

25 
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H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors 
auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb 
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 

26 

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

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

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

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

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

4 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta 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 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

2 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /10 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /18 

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

25 

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

14 /16 /25 

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

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

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

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

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

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /10 /16 

/17 /25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 

inclòs 
25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

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

6 /14 /25 

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

6 /10 /18 

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

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

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

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

25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17 



Projecte d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el 
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
Estudi Seguretat i Salut 
 
 

 
 Pàgina:  82 
 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

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

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

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

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

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

11 /25 

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

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

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

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

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

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

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

25 

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

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

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

3 

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

1 

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

3 

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

3 

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

3 

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

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

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

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

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

11 /25 

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

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

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

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

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

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària 

clavada 
25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 
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HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS  
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EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

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

14 

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

12 

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

10 /18 

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

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 

14 /15 
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maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

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

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

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

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 

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

14 

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

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

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

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

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

1 

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

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

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

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
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HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

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

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

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

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

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

1 

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

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

fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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

1 

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

12 

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

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

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

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
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SOLDADURA ELÈCTRICA 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

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

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

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

14 

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

12 

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

10 /18 

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

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

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

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

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

4 /11 /12 
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420 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 

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

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

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

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 

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

14 

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

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

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

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

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

1 

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

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

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

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

4 
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reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

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

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

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

1 

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

1 

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

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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

1 
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H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

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

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

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

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

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

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

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

14 

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

16 

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

14 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 

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

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

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

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

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

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

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

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

4 
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entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

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

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

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

4 

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

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 



Projecte d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el 
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
Estudi Seguretat i Salut 
 
 

 
 Pàgina:  97 
 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 
16 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 28,49000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,65000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

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

11,69000 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

22,21000 €

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

5,74000 €

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

4,98000 €

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

7,99000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

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

14,90000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,34000 €

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

6,47000 €

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

5,79000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,70000 €

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

5,25000 €

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

21,87000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,36000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,45000 €

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

63,42000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00000 €

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

19,42000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,22000 €
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B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada

0,49000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,02000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,44000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,39000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €

BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m
de distància

41,06000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m

12,94000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m

8,82000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

7,82000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,50000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,63000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

125,93000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

165,37000 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

154,82000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 45,50000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 46,00000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 91,55000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,00000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
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MATERIALS

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

109,80000 €

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

72,75000 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,70000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,90070 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,65000 = 0,68250

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,06000 = 0,01060

Subtotal: 0,69310 0,69310

COST DIRECTE 0,90070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90070
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

P-2 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 11,69 €

Unitats Preu EURO 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 11,69000 = 11,69000

Subtotal: 11,69000 11,69000

COST DIRECTE 11,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,69000

P-3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 22,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 22,21000 = 22,21000

Subtotal: 22,21000 22,21000

COST DIRECTE 22,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,21000

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,74 €
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Unitats Preu EURO 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 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74000

P-5 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 4,98 €

Unitats Preu EURO 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 4,98000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

COST DIRECTE 4,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98000

P-6 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 7,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99000

P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26000

P-8 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 14,90 €

Unitats Preu EURO 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 14,90000 = 14,90000

Subtotal: 14,90000 14,90000

COST DIRECTE 14,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,90000

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

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

1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66000

P-10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,34 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,34000 = 2,34000

Subtotal: 2,34000 2,34000

COST DIRECTE 2,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34000

P-11 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 6,47 €

Unitats Preu EURO 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 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

COST DIRECTE 6,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47000

P-12 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 5,79 €

Unitats Preu EURO 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 5,79000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000

COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79000

P-13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 20,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 20,70000 = 20,70000

Subtotal: 20,70000 20,70000

COST DIRECTE 20,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70000

P-14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,25 €

Unitats Preu EURO 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 5,25000 = 5,25000

Subtotal: 5,25000 5,25000

COST DIRECTE 5,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25000

P-15 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 21,87 €

Unitats Preu EURO 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 21,87000 = 21,87000

Subtotal: 21,87000 21,87000
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COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,87000

P-16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,36000 = 2,36000

Subtotal: 2,36000 2,36000

COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36000

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 13,57000 = 13,57000

Subtotal: 13,57000 13,57000

COST DIRECTE 13,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57000

P-18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,12000 = 22,12000

Subtotal: 22,12000 22,12000

COST DIRECTE 22,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12000

P-19 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 19,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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PARTIDES D'OBRA

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

COST DIRECTE 19,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,45000

P-20 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 63,42 €

Unitats Preu EURO 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 63,42000 = 63,42000

Subtotal: 63,42000 63,42000

COST DIRECTE 63,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,42000

P-21 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

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

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00000

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,42 €

Unitats Preu EURO 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 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000
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COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42000

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 1,09950 1,09950
Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

1,050      x 0,49000 = 0,51450

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,22000 = 0,61000

Subtotal: 1,12450 1,12450

COST DIRECTE 2,22400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22400

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,21390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21390

P-25 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,97 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 6,05700 6,05700
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

12,500      x 1,02000 = 12,75000

Subtotal: 17,91000 17,91000

COST DIRECTE 23,96700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96700

P-26 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 40,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 40,38000 40,38000

COST DIRECTE 40,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,38000

P-27 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000

P-28 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 21,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
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Subtotal: 21,99000 21,99000

COST DIRECTE 21,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99000

P-29 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 20,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,270 /R x 21,99000 = 5,93730
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 12,37380 12,37380
Maquinària

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

0,090 /R x 28,49000 = 2,56410

Subtotal: 2,56410 2,56410
Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,720      x 7,44000 = 5,35680

Subtotal: 5,35680 5,35680

COST DIRECTE 20,29470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,29470

P-30 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 11,39000 = 11,39000

Subtotal: 11,39000 11,39000

COST DIRECTE 11,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,39000

P-31 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 8,82000 = 8,82000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 14,87000 14,87000

COST DIRECTE 33,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26000

P-32 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 6,05000 = 6,05000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 7,82000 = 7,82000

Subtotal: 13,87000 13,87000

COST DIRECTE 32,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26000

P-33 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,45 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància

1,000      x 41,06000 = 41,06000

Subtotal: 41,06000 41,06000

COST DIRECTE 59,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,45000

P-34 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 40,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 9,50000 = 9,50000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 12,94000 = 12,94000

Subtotal: 22,44000 22,44000

COST DIRECTE 40,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,83000

P-35 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780

Subtotal: 0,36780 0,36780
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 9,63000 = 9,63000
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Subtotal: 9,63000 9,63000

COST DIRECTE 9,99780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,99780

P-36 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,39000 = 1,19535

Subtotal: 1,19535 1,19535
Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,90070 = 0,10808

BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,26808 0,26808

COST DIRECTE 1,46343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46343

P-37 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,39000 = 2,20680

Subtotal: 2,20680 2,20680
Materials

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,90070 = 0,10808

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 0,18808 0,18808

COST DIRECTE 2,39488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39488

P-38 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,45000 8,45000
Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat
1,000      x 35,76000 = 35,76000

Subtotal: 36,03000 36,03000

COST DIRECTE 44,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,48000

P-39 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 125,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 125,93000 = 125,93000

Subtotal: 125,93000 125,93000

COST DIRECTE 125,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,93000

P-40 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 165,37 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 165,37000 = 165,37000

Subtotal: 165,37000 165,37000

COST DIRECTE 165,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,37000

P-41 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 154,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 154,82000 = 154,82000

Subtotal: 154,82000 154,82000

COST DIRECTE 154,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,82000

P-42 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750
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Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000      x 51,03000 = 51,03000

Subtotal: 51,03000 51,03000

COST DIRECTE 55,62750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,62750

P-43 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos

0,250      x 45,50000 = 11,37500

Subtotal: 11,37500 11,37500

COST DIRECTE 14,13350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13350

P-44 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos

0,250      x 46,00000 = 11,50000

Subtotal: 11,50000 11,50000

COST DIRECTE 17,93650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,93650

P-45 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 97,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650
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Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 91,55000 = 91,55000

Subtotal: 91,55000 91,55000

COST DIRECTE 97,98650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,98650

P-46 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 78,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150

Subtotal: 0,95150 0,95150
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 78,00000 = 78,00000

Subtotal: 78,00000 78,00000

COST DIRECTE 78,95150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,95150

P-47 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 50,91000 = 50,91000

Subtotal: 50,91000 50,91000

COST DIRECTE 52,74900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,74900

P-48 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000
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Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 1,81950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81950

P-49 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 109,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 109,80000 = 109,80000

Subtotal: 109,80000 109,80000

COST DIRECTE 109,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,80000

P-50 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 72,75 €

Unitats Preu EURO 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 72,75000 = 72,75000

Subtotal: 72,75000 72,75000

COST DIRECTE 72,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,75000

P-51 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 19,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 19,70000 = 19,70000

Subtotal: 19,70000 19,70000

COST DIRECTE 19,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,70000
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PLEC 

 
  
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

El present projecte té per objecte la definició i valoració a nivell constructiu de les obres 
necessàries per a executar la urbanització del Carrer Navas de Tolosa en el tram comprés 
entre els carrers Pare Font i Roger de Llúria, del passatge peatonal situat entre els carrers 
Navas de Tolosa i Lepanto i de petits trams d’embocadures dels carrers Pare Font i Lepanto. 

 
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
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Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 
 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 

: 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
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desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
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urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 



Projecte d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el 
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
Estudi Seguretat i Salut 
 
 

 
 Pàgina:  8 
 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb 
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
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33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per 
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
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42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
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Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
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Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
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- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
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façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
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- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 



Projecte d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el 
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
Estudi Seguretat i Salut 
 
 

 
 Pàgina:  16 
 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 
(BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i 
anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre 
de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
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adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 

 “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 (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE 
APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 
23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

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

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
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 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 



Projecte d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el 
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
Estudi Seguretat i Salut 
 
 

 
 Pàgina:  19 
 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 
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 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” 
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de 
agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
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 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

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

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “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 (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 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”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
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4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
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necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
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Propietat, durant 2 anys. 
  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
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- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 



Projecte d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el 
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
Estudi Seguretat i Salut 
 
 

 
 Pàgina:  27 
 

 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
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EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
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 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
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dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
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màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PROJURB ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 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 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 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 2,000

6 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 3,000

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

8 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 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

11 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

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

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

15 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 11,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

20 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 11,000

21 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

OBRA 01  PROJURB ESS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

12 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  PROJURB ESS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  PROJURB ESS
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

H1411115P-2 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

11,69 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H141211DP-3 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

22,21 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H1421110P-4 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

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H1423230P-5 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

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

H142AC60P-6 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

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1431101P-7 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1433115P-8 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H1455710P-10 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

H1459630P-11 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

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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H145C002P-12 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H145K153P-13 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,70 €

(VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1461110P-14 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

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1465275P-15 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

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

H146J364P-16 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

H1474600P-17 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

H147N000P-18 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1481242P-19 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,45 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

H1481343P-20 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

63,42 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H1482222P-21 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

(NOU EUROS)
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H1485800P-22 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H152U000P-23 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

H1534001P-24 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H153A9F1P-25 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,97 €

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

H15Z1001P-26 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H16F1004P-27 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H16F1005P-28 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

HBA31011P-29 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HBB20005P-30 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBBAA005P-31 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HBBAB115P-32 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HBBAC003P-33 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

59,45 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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HBBAF004P-34 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,83 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HBC12300P-35 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €

(DEU EUROS)

HBC19081P-36 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HBC1D081P-37 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HM31161JP-38 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

44,48 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

HQU1521AP-39 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,93 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HQU1A50AP-40 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

165,37 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HQU1H53AP-41 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

154,82 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

HQU22301P-42 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,63 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HQU25201P-43 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €

(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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HQU27502P-44 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU2AF02P-45 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 97,99 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

HQU2E001P-46 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 78,95 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HQU2GF01P-47 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,75 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

HQU2P001P-48 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

HQUA1100P-49 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

109,80 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HQUA3100P-50 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

72,75 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

HQUACCJ0P-51 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,70 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-2 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

11,69 €

Altres conceptes 11,69000 €

P-3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

22,21 €

Altres conceptes 22,21000 €

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-5 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

4,98 €

Altres conceptes 4,98000 €

P-6 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

7,99 €

Altres conceptes 7,99000 €

P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

Altres conceptes 14,90000 €

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

Altres conceptes 1,66000 €

P-10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,34 €

Altres conceptes 2,34000 €

P-11 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

6,47 €

Altres conceptes 6,47000 €

P-12 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79 €
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Altres conceptes 5,79000 €

P-13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,70 €

Altres conceptes 20,70000 €

P-14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,25 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-15 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

21,87 €

Altres conceptes 21,87000 €

P-16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,36 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €

Altres conceptes 13,57000 €

P-18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €

Altres conceptes 22,12000 €

P-19 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,45 €

Altres conceptes 19,45000 €

P-20 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

63,42 €

Altres conceptes 63,42000 €

P-21 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

Altres conceptes 19,42000 €

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,22 €
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Altres conceptes 2,22000 €

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-25 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,97 €

Altres conceptes 23,97000 €

P-26 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €

Altres conceptes 40,38000 €

P-27 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €

Altres conceptes 18,39000 €

P-28 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,99 €

Altres conceptes 21,99000 €

P-29 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

20,29 €

Altres conceptes 20,29000 €

P-30 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €

Altres conceptes 11,39000 €

P-31 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,26 €

Altres conceptes 33,26000 €

P-32 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,26 €

Altres conceptes 32,26000 €

P-33 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

59,45 €

Altres conceptes 59,45000 €

P-34 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,83 €

Altres conceptes 40,83000 €

P-35 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €

Altres conceptes 10,00000 €
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P-36 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-37 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €

Altres conceptes 2,39000 €

P-38 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

44,48 €

Altres conceptes 44,48000 €

P-39 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,93 €

Altres conceptes 125,93000 €

P-40 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

165,37 €

Altres conceptes 165,37000 €

P-41 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

154,82 €

Altres conceptes 154,82000 €

P-42 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,63 €

Altres conceptes 55,63000 €

P-43 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €

Altres conceptes 14,13000 €

P-44 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €

Altres conceptes 17,94000 €

P-45 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 97,99 €

Altres conceptes 97,99000 €

P-46 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 78,95 €

Altres conceptes 78,95000 €

P-47 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,75 €
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Altres conceptes 52,75000 €

P-48 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €

Altres conceptes 1,82000 €

P-49 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

109,80 €

Altres conceptes 109,80000 €

P-50 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

72,75 €

Altres conceptes 72,75000 €

P-51 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,70 €

Altres conceptes 19,70000 €
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OBRA 01 PROJURB ESS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 11,000 66,99

2 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 - 2)

11,69 5,000 58,45

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 3)

22,21 2,000 44,42

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

5,74 4,000 22,96

5 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 - 5)

4,98 2,000 9,96

6 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 - 6)

7,99 3,000 23,97

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)

0,26 110,000 28,60

8 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 - 8)

14,90 2,000 29,80

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,66 9,000 14,94

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
10)

2,34 22,000 51,48

11 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 - 11)

6,47 8,000 51,76

12 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 - 12)

5,79 8,000 46,32

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 13)

20,70 2,000 41,40

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

5,25 11,000 57,75

15 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 - 15)

21,87 11,000 240,57

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 16)

2,36 22,000 51,92

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 13,57 11,000 149,27
18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 18) 22,12 11,000 243,32
19 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
19,45 11,000 213,95

euros
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UNE-EN 340 (P - 19)
20 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 - 20)

63,42 11,000 697,62

21 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 21)

9,00 11,000 99,00

22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)

19,42 11,000 213,62

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.458,07

OBRA 01 PROJURB ESS

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 23)

2,22 500,000 1.110,00

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 24)

0,21 500,000 105,00

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

23,97 4,000 95,88

4 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 29)

20,29 100,000 2.029,00

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 30) 11,39 4,000 45,56
6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

33,26 2,000 66,52

7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 32)

32,26 2,000 64,52

8 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

59,45 1,000 59,45

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

40,83 2,000 81,66

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 35) 10,00 50,000 500,00
11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 36)
1,46 300,000 438,00

12 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 37)

2,39 150,000 358,50

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

44,48 1,000 44,48

TOTAL CAPÍTOL 01.03 4.998,57

OBRA 01 PROJURB ESS

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

euros
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 25,000 1.009,50

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 28) 21,99 2,000 43,98
3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
39)

125,93 12,000 1.511,16

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)

165,37 12,000 1.984,44

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 41)

154,82 12,000 1.857,84

6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

55,63 11,000 611,93

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

14,13 4,000 56,52

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

17,94 2,000 35,88

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

97,99 1,000 97,99

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

78,95 1,000 78,95

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

52,75 1,000 52,75

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48) 1,82 2,000 3,64
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 49)
109,80 1,000 109,80

14 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 - 50)

72,75 1,000 72,75

15 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 51) 19,70 1,000 19,70

TOTAL CAPÍTOL 01.04 7.546,83

OBRA 01 PROJURB ESS

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 2,000 36,78

TOTAL CAPÍTOL 01.05 36,78

euros
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.458,07
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.998,57
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 7.546,83
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 36,78
OBRA 01  PROJURB ESS 15.040,25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15.040,25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  PROJURB ESS 15.040,25

15.040,25

euros
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 21,00000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,83000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,49000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,49000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,83000 €

A0133000 h Ajudant 19,36000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,58000 €

A013J000 h Ajudant lampista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,61000 €

A013U001 h Ajudant 20,44000 €

A0140000 h Manobre 16,61000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,19000 €

A016P000 h Peó jardiner 17,01000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,37000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 59,20000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 48,80000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 135,58000 €

C1305120 H Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 19,44000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 47,87000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 36,52000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 52,17000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 36,00000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 41,02000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 51,03000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 122,93000 €

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 159,66000 €

C131V025 h Fresadora de càrrega automàtica 78,61000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 51,20000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 45,03000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,10000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,81000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 7,75000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,18000 €

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 37,74000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 48,68000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,79000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,30000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 27,97000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 32,35000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 34,93000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 33,14000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 35,62000 €

C1503000 h Camió grua 39,68000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 37,14000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 33,74000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 45,09000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 21,30000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 42,80000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 56,11000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,46000 €
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MAQUINÀRIA

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 104,32000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 24,31000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 27,39000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,56000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 46,47000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 51,74000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 35,47000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 36,80000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 9,12000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 33,32000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 25,48000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,17000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,48000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,30000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,76000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,60000 €



Projecte Bàsic d´urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/12/11 Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,94000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,62000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,31000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,94000 €

B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 17,54000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 21,37000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 15,70000 €

B033R005 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm 20,85000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 17,50000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,27000 €

B03DR005 m3 Classificació, aportació  i cribat si cal  de sòl de grandària màxima 2 cm 0,43000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,93000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs 69,95000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 142,84000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,40000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,25000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,65000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 85,14000 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 49,02000 €

B0641080 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

52,07000 €

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

64,56000 €

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

56,24000 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 61,22000 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 25,76000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,08000 €

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 2,31000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 21,68000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,71000 €

B0DC11A1 m2 Plafó metàl.lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

0,60000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,14000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,05000 €

B0DFU080 u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de 55x55x70 cm, per a 150 usos 1,12000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,91000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20000 €
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B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,03000 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 8,76000 €

B762R031 m2 Làmina EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions vulcanitzades, ancoratges i material de junts 7,07000 €

B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N

1,91000 €

B89ZUR10 kg Pintura al silicat 3,68000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 6,80000 €

B9613U1R m Pedra granítica, gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

32,87000 €

B962U120 m Pedra granítica, gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, corba, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

65,75000 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,44000 €

B9655380 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de 14x28 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2 4,85000 €

B965Z001 m Peça corba de formigó doble capa, per a vorada, de 14x28 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2 5,45000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,93000 €

B97433E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 0,97000 €

B981U015 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi,
amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat
de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi

126,77000 €

B981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col.locat sobre solera de formigó
de resistència 15 N/mm2 de 10 cm de gruix

151,36000 €

B99AZ001 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x80x20 de 10 mm de gruix 70,98000 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 6,00000 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 10,82000 €

B9F5Z001 m2 Paviment peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, dimensions 40x40x8 cm 6,25000 €

B9F5Z002 m2 Paviment peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, dimensions 20x20x8 cm 3,13000 €

B9H12110 T Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa d-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració

42,86000 €

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

40,47000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 56,51000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,72000 €

BBM1EH61 u Placa complementària, de 60x30 cm amb pintura no reflectora 52,91000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,67000 €

BBP1R012 m Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de triple torsió de 50x50
mm i 1,5 mm de diàmetre

3,75000 €

BBPZR005 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2,50 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional
d'angle

12,02000 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

6,73000 €

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 0,49000 €

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe C-250, tipus IMPU, de 755x300
mm

54,00000 €

BDD1U02U u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 120 cm 41,00000 €

BDD1U0U3 u Con prefabricat de reducció de D 120 cm a D 100 cm 64,74000 €
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BDD1U0V1 u Base de pou de registre amb forats per a tubs 52,18000 €

BDDZ3151 u Marc i tapa pou fosa dúctil D-400, D 70 amb arc aparent quadrat 160,50000 €

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 4,90000 €

BDDZV006 u Tapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent rectangular D=625 mm, tipus Ajuntament de
Barcelona, amb junt d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica

156,34000 €

BDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes,
amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent

35,73000 €

BDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent

65,53000 €

BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

181,54000 €

BF21D20U m Tub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 4´´, segons la norma DIN 2440 ST-35 20,32000 €

BF32U010 m Tub de fosa dúctil de DN 100 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials, tipus K12

21,83000 €

BFB1U709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

9,26000 €

BFB20315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

31,01000 €

BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

49,33000 €

BFB20500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

84,04000 €

BFB2430U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal segons UNE-EN 12201

0,25000 €

BFB2840U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131

2,63000 €

BFV1VC05 u Vàlvula de tall de comporta DN 100. Fossa dúctil PN10
Longitud de muntatge 190 mm pes 22 kg

180,15000 €

BFW21D1U u Accessori per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´, per a roscar 103,49000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

2,37000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

3,29000 €

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,61000 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

7,15000 €

BFY21D1U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 4´´, roscat

3,92000 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,03000 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,12000 €

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

1,45000 €

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

1,83000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,38000 €
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BG311200 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x1,5 mm2 0,21000 €

BG314500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 1,88000 €

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2 2,97000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,17000 €

BGD21130 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,2 m2 de superfície i de 4,5 mm
de gruix

42,89000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,11000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,56000 €

BHG1E210 u Centralització d'escomeses via radi 2.757,10000 €

BHG2E030 u Centre de comandament amb equips de comptadors companyia activa-reactiva-doble tarifa amb
protecció i maniobra per a sis sortides

3.936,45000 €

BHTAE010 u Programador electrònic d'encès i apagat 242,54000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 35,29000 €

BHWM1L2K u Subministrament de columna metàl·lica cilíndrica de 7,5 m d'alçària tipus St. Oleguer de Uralsa o
equivalent, amb un braç de 3 mm de gruix de xapa, totalment galvanitzat per immersió en bany de
zinc calent de 77 micres de gruix mínim

480,25000 €

BHWM1L3K u Braç accessori per a columna St.Oleguer, per a un projector 32,66000 €

BHWM1L8K u Subministrament de columna metàl·lica cilíndrica de 5 m d'alçària tipus St. Oleguer de Uralsa o
equivalent, amb un braç de 3 mm de gruix de xapa, totalment galvanitzat per immersió en bany de
zinc calent de 77 micres de gruix mínim

210,00000 €

BJ65UR20 u Filtre de malla amb rosca mascle d'1 1/2´´ dn per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos
llarg desmuntable per al seu manteniment

16,80000 €

BJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

612,20000 €

BJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

1.544,15000 €

BJM4UR10 u Purgador d'aire roscat d'1' de DN 40 i PN 16, amb cos i tapa de fosa i boia i interior d'acer
inoxidable

188,13000 €

BJM6UR10 u Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars 44,33000 €

BJMZU030 u Ramal de connexió de 30 mm per a connectar la xarxa general amb la xarxa de reg 671,23000 €

BJMZU0C0 u Drets d'escomesa de tipus C, per a companyia subministradora d'aigua 932,06000 €

BJS1U030 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor
de connexio tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de
connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula

135,70000 €

BJS5U233 m Tuberia de polietile de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior,
amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separacio entre
gotejadors de 30 cm

0,88000 €

BJS5U235 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior,
amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 50 cm

0,81000 €

BJSAU010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o equivalent, en caixa de plastic per
a exteriors

341,62000 €

BJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb alimentació del relé a 24 V A.C., per a pressions
entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'apertura manual
actuant sobre el relé, purgat intern, totalment col·locada en pericó soterrat

86,42000 €

BJSBU120 u Electrovàlvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb alimentació del relé a 24 V A.C., per a pressions
entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'apertura manual
actuant sobre el relé, purgat intern

109,97000 €
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BJSZUS10 u Armari per a programador de poliester per a exteriors de 530x430x200 mm, amb placa de muntage
aïllant , juntes d'estanquitat i tanca amb clau reforçada

211,08000 €

BJSZUSR0 u Sòcol de formigó amb tubulars per a armari de programador 35,18000 €

BM210020 u Hidrant aeri de columna, totalment equipat amb vàlvula de comporta i arqueta 1.259,46000 €

BMAONS00 U Maons calats de 29x14x10 cm en assentament i fons de pericons sense rejuntat 0,17000 €

BMAONS10 M3 Fabrica de mao calat pres amb morter de ciment portland de 200 kg/m3 135,83000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,56000 €

BN12R140 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

123,36000 €

BN311001 u Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable 18,35000 €

BN319320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt 52,56000 €

BN31U010 u Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmetre nominal,
racord pla i rosca mascle, de 10 bar de PN, de PVC

23,35000 €

BN74UR10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima 97,56000 €

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 80 mm, PN 16 10,70000 €

BNWMV100 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de DN 100 mm; PN 16 3,78000 €

BNZ1V100 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa,
brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

112,54000 €

BQ10U220 u Banc Nu de Santa i Cole o equivalent de fusta massissa, de 258 cm de llargaria, amb respatller de
fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat

710,00000 €

BR3P0004 m3 Escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix 25,15000 €

BR3PAM03 m3 Terra tipus terra d'amsterdam, formada per un 92% de sorra de sílice natural rentada de m50 < de
0,4 mm, amb la relació entre d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% SMS) d'origen
vegetal, tipus Ecobosc o equivalent, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes, mesurada la
barreja sobre perfil acabat

40,95000 €

BR45U190 u Ligustrum japonicum de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, segons les NTJ. seleccionat a viver
per la D.F.

78,85000 €

BR47U290 u Celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les ntj.
seleccionat a viver per la d.f.

129,90000 €

BR4FUG70 u Myoporum acuminatum, en contenidor de 2 litres, segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. 1,26000 €

BR4GUK10 u Pittosporum tobira, en contenidor de 3 litres, segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. 2,87000 €

BR4HUN40 u Santolina chamaecyparissus, en contenidor de 13 cm, segons les NTJ. seleccionat a viver per la
D.F.

1,38000 €

BTAPA001 U Tapa de fosa grisa de 60x60x5 cm 7,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 60,98000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,19000 = 18,04950

Subtotal: 18,04950 18,04950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,56000 = 1,17000

Subtotal: 1,17000 1,17000
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 83,93000 = 16,78600

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 16,31000 = 24,79120

Subtotal: 41,57720 41,57720
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 18,05000 = 0,18050

Subtotal: 0,18050 0,18050

COST DIRECTE 60,97720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,97720

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

Rend.: 1,000 63,81000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 17,19000

Subtotal: 17,19000 17,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200
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 83,93000 = 16,78600

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 16,31000 = 28,37940
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,94000 = 0,18800

Subtotal: 45,35340 45,35340
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,19000 = 0,17190
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 0,17190 0,17190

COST DIRECTE 63,80730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,80730

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 66,21000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 17,19000

Subtotal: 17,19000 17,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,94000 = 0,18800
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 83,93000 = 20,98250

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 16,31000 = 26,58530

Subtotal: 47,75580 47,75580
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,19000 = 0,17190

Subtotal: 0,17190 0,17190

COST DIRECTE 66,20970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,20970

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

Rend.: 1,000 75,33000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 17,19000

Subtotal: 17,19000 17,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200
Materials
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,94000 = 0,18800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 16,31000 = 24,79120
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 83,93000 = 31,89340

Subtotal: 56,87260 56,87260
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,19000 = 0,17190

Subtotal: 0,17190 0,17190

COST DIRECTE 75,32650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,32650

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

Rend.: 1,000 97,29000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,19000 = 18,04950

Subtotal: 18,04950 18,04950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 83,93000 = 16,78600

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 16,31000 = 24,95430
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,94000 = 0,18800

Subtotal: 77,92830 77,92830
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 18,05000 = 0,18050

Subtotal: 0,18050 0,18050

COST DIRECTE 97,28930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,28930
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment,
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Rend.: 8,000 7,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,44000 = 2,55500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 2,47875

Subtotal: 5,03375 5,03375
Materials

B89ZUR10 kg Pintura al silicat 0,550      x 3,68000 = 2,02400

Subtotal: 2,02400 2,02400

COST DIRECTE 7,05775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05775

P-2 F2190P02 U Desmuntatge i càrrega sobre camió i transport a
magatzem municipal indicat o abocador situat a
qualsevol distància, de pilones, papereres i/o senyal
de trànsit, col.locada sobre pal d'acer propi, sobre
columnes de semàfors o d'enllumenat . inclós els
mitjans auxiliars i els temps d'esperes i canon
d'abocador i certificat de medi ambient i/o posterior
muntatge de les senyals a les ubicacions indicades
per la d.f.

Rend.: 1,000 7,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,61000 = 3,32200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 19,83000 = 1,98300

Subtotal: 5,30500 5,30500
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,080 /R x 14,37000 = 1,14960
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,015 /R x 27,97000 = 0,41955

Subtotal: 1,56915 1,56915
Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,100      x 8,76000 = 0,87600

Subtotal: 0,87600 0,87600
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,75015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75015

P-3 F219U020 m Demolició de vorada amb rigola i base de formigó,
amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament

Rend.: 1,747 4,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 59,20000 = 1,69433
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,050 /R x 32,35000 = 0,92587

Subtotal: 2,62020 2,62020
Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,210      x 8,76000 = 1,83960

Subtotal: 1,83960 1,83960

COST DIRECTE 4,45980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45980

P-4 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans
mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 59,20000 = 3,84800
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,090 /R x 32,35000 = 2,91150

Subtotal: 6,75950 6,75950
Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,090      x 8,76000 = 0,78840

Subtotal: 0,78840 0,78840

COST DIRECTE 7,54790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54790

P-5 F219U210 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans
mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

Rend.: 1,000 41,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,450 /R x 59,20000 = 26,64000
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PARTIDES D'OBRA

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,090 /R x 32,35000 = 2,91150

Subtotal: 29,55150 29,55150
Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

1,400      x 8,76000 = 12,26400

Subtotal: 12,26400 12,26400

COST DIRECTE 41,81550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,81550

P-6 F219U310 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó,
amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament

Rend.: 1,000 17,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,300 /R x 32,35000 = 9,70500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,090 /R x 59,20000 = 5,32800

Subtotal: 15,03300 15,03300
Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,300      x 8,76000 = 2,62800

Subtotal: 2,62800 2,62800

COST DIRECTE 17,66100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,66100

P-7 F219V010 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb
disc de diamant

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,19000 = 0,85950

Subtotal: 0,85950 0,85950
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,050 /R x 9,12000 = 0,45600

Subtotal: 0,45600 0,45600
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,85933 = 0,01289

Subtotal: 0,01289 0,01289
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,32839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32839

P-8 F219V020 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de
diamant, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

Rend.: 1,000 2,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,085 /R x 17,19000 = 1,46115

Subtotal: 1,46115 1,46115
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,085 /R x 9,12000 = 0,77520

Subtotal: 0,77520 0,77520
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,46133 = 0,02192

Subtotal: 0,02192 0,02192

COST DIRECTE 2,25827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25827

P-9 F219W010 m2 Fresatge i carrega mecànica a tot el paviment, d'1 a 4
cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat,
talls i acabats a tapes i reixes, càrrega i transport de
runes i canon d'abocament

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 17,19000 = 0,51570
A0140000 h Manobre 0,015 /R x 16,61000 = 0,24915

Subtotal: 0,76485 0,76485
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,015 /R x 35,47000 = 0,53205
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,030 /R x 32,35000 = 0,97050
C131V025 h Fresadora de càrrega automàtica 0,015 /R x 78,61000 = 1,17915
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,015 /R x 14,37000 = 0,21555

Subtotal: 2,89725 2,89725
Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,060      x 8,76000 = 0,52560

Subtotal: 0,52560 0,52560
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,76467 = 0,01147
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,01147 0,01147

COST DIRECTE 4,19917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19917

P-10 F21CV0B1 U Desmuntatge de braç mural existen i transport al
magatzem municipal i desmuntatge de la p/p de la
linea electrica de alimentació ,deixant les façanes en
perfecte estat, tant de revoc com de pintura després
dee la actuació.

Rend.: 1,000 35,03 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 F21CV0B4 U Recol.locació de punt de llum existen inclos tot equip
electric i el cablejat interior i platina de suport per a
fixacio sobre dau de formigo

Rend.: 1,000 175,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 F21DU200 u Demolició d´embornal, amb mitjans mecànics, inclou
reixes, bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament

Rend.: 1,000 8,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,080 /R x 32,35000 = 2,58800
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,080 /R x 52,17000 = 4,17360

Subtotal: 6,76160 6,76160
Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,160      x 8,76000 = 1,40160

Subtotal: 1,40160 1,40160

COST DIRECTE 8,16320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16320

P-13 F221U120 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610

Subtotal: 0,16610 0,16610
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,065 /R x 47,87000 = 3,11155

Subtotal: 3,11155 3,11155
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Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 0,16600 = 0,00166

Subtotal: 0,00166 0,00166

COST DIRECTE 3,27931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27931

P-14 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 16,61000 = 0,41525

Subtotal: 0,41525 0,41525
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,130 /R x 52,17000 = 6,78210

Subtotal: 6,78210 6,78210
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,41533 = 0,00623

Subtotal: 0,00623 0,00623

COST DIRECTE 7,20358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,20358

P-15 F222U120 m3 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 0,83050 0,83050
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,150 /R x 52,17000 = 7,82550

Subtotal: 7,82550 7,82550
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,83067 = 0,01246

Subtotal: 0,01246 0,01246
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COST DIRECTE 8,66846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66846

P-16 F227R0UF m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment,
amb compactació del 98% PM

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 59,10000 = 0,65010
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,006 /R x 51,20000 = 0,30720

Subtotal: 0,95730 0,95730

COST DIRECTE 0,95730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95730

P-17 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació
del 95% PM

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 0,83050 0,83050
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014 /R x 45,03000 = 0,63042

Subtotal: 0,63042 0,63042
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,83067 = 0,01246

Subtotal: 0,01246 0,01246

COST DIRECTE 1,47338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47338

P-18 F227Z001 m2 Reperfilat i rasantejat de la superficie de les voreres i
calçades per a deizarles a la cota de formigonat, in
cloent l'aportació de material adecuat necessari per la
seva compactació.

Rend.: 1,000 2,04 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 17,40 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 17,19000 = 8,59500

Subtotal: 8,59500 8,59500
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 7,18000 = 3,59000
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 52,17000 = 5,21700

Subtotal: 8,80700 8,80700

COST DIRECTE 17,40200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,40200

P-20 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del
95% PM (no inclou el material)

Rend.: 1,462 5,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,56806
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,19000 = 0,58789

Subtotal: 1,15595 1,15595
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 10,81000 = 0,36970
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 52,17000 = 3,56840

Subtotal: 3,93810 3,93810
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,15600 = 0,01734

Subtotal: 0,01734 0,01734

COST DIRECTE 5,11139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11139

P-21 F241U010 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 21,30000 = 2,13000

Subtotal: 2,13000 2,13000

COST DIRECTE 2,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13000

P-22 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb camió Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
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C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,046 /R x 27,97000 = 1,28662

Subtotal: 1,28662 1,28662

COST DIRECTE 1,28662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28662

P-23 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb
camió, inclòs canon d'abocament i certificat
d'abocament

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,075 /R x 32,35000 = 2,42625

Subtotal: 2,42625 2,42625
Materials

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000      x 2,03000 = 2,03000

Subtotal: 2,03000 2,03000

COST DIRECTE 4,45625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45625

P-24 F242U100 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
l'abocador autoritzat, amb camió, inclou canon
d'abocament i certificat d'abocament

Rend.: 1,000 6,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,090 /R x 32,35000 = 2,91150
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,045 /R x 36,52000 = 1,64340

Subtotal: 4,55490 4,55490
Materials

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000      x 2,03000 = 2,03000

Subtotal: 2,03000 2,03000

COST DIRECTE 6,58490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58490

P-25 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació,
CBR>5

Rend.: 1,000 5,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,27000 = 5,27000

Subtotal: 5,27000 5,27000
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COST DIRECTE 5,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27000

P-26 F305V110 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol
mitjà

Rend.: 1,000 69,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 16,61000 = 7,30840

Subtotal: 7,30840 7,30840
Materials

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 56,24000 = 61,86400

Subtotal: 61,86400 61,86400
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 7,30867 = 0,10963

Subtotal: 0,10963 0,10963

COST DIRECTE 69,28203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,28203

P-27 F931201J M3 Sub-base de tot-u artificial,tipus z-2 segons pg-3,
amb estesa i piconatge del material al 98% del pm.
incloent-hi espais petits i formació de pendents
amidament sobre perfil.

Rend.: 1,000 25,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 0,83050 0,83050
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 51,20000 = 1,79200
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 59,10000 = 2,36400
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 33,14000 = 0,82850

Subtotal: 4,98450 4,98450
Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 17,50000 = 20,12500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

Subtotal: 20,17200 20,17200
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COST DIRECTE 25,98700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,98700

P-28 F936U005 m3 Base de formigó de 15 N/mm2, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat

Rend.: 1,000 62,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,61000 = 7,47450
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 19,83000 = 2,97450

Subtotal: 10,44900 10,44900
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,17000 = 0,62550

Subtotal: 0,62550 0,62550
Materials

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

1,050      x 49,02000 = 51,47100

Subtotal: 51,47100 51,47100
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,44933 = 0,15674

Subtotal: 0,15674 0,15674

COST DIRECTE 62,70224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,70224

P-29 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat

Rend.: 1,000 65,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 19,83000 = 2,97450
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,61000 = 7,47450

Subtotal: 10,44900 10,44900
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,17000 = 0,62550

Subtotal: 0,62550 0,62550
Materials

B0641080 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

1,050      x 52,07000 = 54,67350

Subtotal: 54,67350 54,67350
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Altres
A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,44933 = 0,15674

Subtotal: 0,15674 0,15674

COST DIRECTE 65,90474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,90474

P-30 F961U120 m Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i
flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb base de
formigó i rejuntada amb sorra-ciment

Rend.: 1,000 54,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,535 /R x 17,19000 = 9,19665
A0121000 h Oficial 1a 0,270 /R x 19,83000 = 5,35410

Subtotal: 14,55075 14,55075
Materials

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,002      x 60,97720 = 0,12195

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,108      x 49,02000 = 5,29416

B9613U1R m Pedra granítica, gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe, gra fi, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 32,87000 = 34,51350

Subtotal: 39,92961 39,92961
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 14,55067 = 0,21826

Subtotal: 0,21826 0,21826

COST DIRECTE 54,69862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,69862

P-31 F962U120 m Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, serrada
mecanicament i flamejada, de 20x25 cm, col.locada
amb base de formigo i rejuntada sorra-ciment

Rend.: 3,097 79,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,270 /R x 19,83000 = 1,72880
A0150000 h Manobre especialista 0,535 /R x 17,19000 = 2,96954

Subtotal: 4,69834 4,69834
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Materials
B962U120 m Pedra granítica,  gris quintana, gris pirineos o ochavo

jaspe, gra fi, corba, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 65,75000 = 69,03750

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,002      x 60,97720 = 0,12195

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,108      x 49,02000 = 5,29416

Subtotal: 74,45361 74,45361
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,69867 = 0,07048

Subtotal: 0,07048 0,07048

COST DIRECTE 79,22243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,22243

P-32 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa
serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment

Rend.: 1,000 24,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 19,83000 = 5,35410
A0140000 h Manobre 0,535 /R x 16,61000 = 8,88635

Subtotal: 14,24045 14,24045
Materials

B9655380 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de
14x28 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2

1,050      x 4,85000 = 5,09250

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,108      x 49,02000 = 5,29416

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,002      x 60,97720 = 0,12195

Subtotal: 10,50861 10,50861
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 14,24067 = 0,21361

Subtotal: 0,21361 0,21361

COST DIRECTE 24,96267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,96267
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P-33 F96ZZ001 m Vorada T3 corba de peces de formigó doble capa
serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment

Rend.: 0,873 27,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,535 /R x 16,61000 = 10,17910
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 19,83000 = 6,13299

Subtotal: 16,31209 16,31209
Materials

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,002      x 60,97720 = 0,12195

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,108      x 49,02000 = 5,29416

B965Z001 m Peça corba de formigó doble capa, per a vorada, de
14x28 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2

1,050      x 5,45000 = 5,72250

Subtotal: 11,13861 11,13861
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 27,45067 = 0,41176

Subtotal: 0,41176 0,41176

COST DIRECTE 27,86246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,86246

P-34 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter  i base de formigó

Rend.: 1,000 18,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,61000 = 1,66100
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 19,83000 = 4,36260

Subtotal: 6,02360 6,02360
Materials

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,200      x 0,93000 = 4,83600

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

0,006      x 75,32650 = 0,45196

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,108      x 61,22000 = 6,61176

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

0,001      x 142,84000 = 0,14284

Subtotal: 12,04256 12,04256
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09035

COST DIRECTE 18,15651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,15651

P-35 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i base de formigó

Rend.: 1,000 16,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,61000 = 1,66100

Subtotal: 6,61850 6,61850
Materials

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

0,001      x 142,84000 = 0,14284

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,115      x 49,02000 = 5,63730

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

0,006      x 75,32650 = 0,45196

B97433E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,500      x 0,97000 = 3,39500

Subtotal: 9,62710 9,62710
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 6,61867 = 0,09928

Subtotal: 0,09928 0,09928

COST DIRECTE 16,34488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,34488

P-36 F981U015 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris
quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos
part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm
conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de
radi, col.locat amb base de formigó i rejuntat amb
sorra-ciment

Rend.: 1,000 161,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,83000 = 9,91500
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 17,19000
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Subtotal: 27,10500 27,10500
Materials

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,140      x 49,02000 = 6,86280

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

0,003      x 75,32650 = 0,22598

B981U015 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica, gris
quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi,  amb les
cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclòs
part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm
conformats amb quart de circumferència de 40 cm de
radi

1,000      x 126,77000 = 126,77000

Subtotal: 133,85878 133,85878
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 27,10533 = 0,40658

Subtotal: 0,40658 0,40658

COST DIRECTE 161,37036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,37036

P-37 F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, format per
peces de pedra granítica i peces de formigó amb
botons. Les peces de pedra granitica gris quintana,
gris pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 61,8x40x6 cm,
inclos part proporcional de caps de remat i forats per
a papereres i semafor, col.locat amb base de formigó
i rejuntat amb sorra-ciment. Les peces de formigó gris
de 60x40x6 cm abuixardades i amb botons cumplint
la ordre ministerial VIV/561/2010 del Ministerio de la
Vivienda, col·locades al costat de la rigola sobre base
de formigó i rejuntat amb sorra-ciment.

Rend.: 1,000 207,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 17,19000 = 25,78500
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 19,83000 = 14,87250

Subtotal: 40,65750 40,65750
Materials

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

0,004      x 75,32650 = 0,30131
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B981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte de pedra
granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps
de remat i forats per a papereres i semàfor, col.locat
sobre solera de formigó de resistència 15 N/mm2 de
10 cm de gruix

1,000      x 151,36000 = 151,36000

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,300      x 49,02000 = 14,70600

Subtotal: 166,36731 166,36731
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 40,65733 = 0,60986

Subtotal: 0,60986 0,60986

COST DIRECTE 207,63467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,63467

P-38 F991Z001 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x80x20
de 10 mm de gruix, inclos elements metal.lics
d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de
formigó

Rend.: 1,000 88,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250

Subtotal: 9,11000 9,11000
Materials

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,180      x 49,02000 = 8,82360

B99AZ001 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x80x20
de 10 mm de gruix

1,000      x 70,98000 = 70,98000

Subtotal: 79,80360 79,80360
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 0,015 %  s 88,93333 = 0,01334

Subtotal: 0,01334 0,01334

COST DIRECTE 88,92694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,92694

P-39 F991Z003 u Formació d'escossell drenant Stone Drain, de qualitat
i característiques iguals o superiors, de 10 cm. de
gruix total, sistema, sistema ´´Stone Drain®´´ o de
qualitat i característiques iguals o superiors ,
composat per una base filtrant de ~ 3 cm. de sorres
de sílice compactades i una capa rígida drenant
d'àrids resinats de ~ 7 cm. de gruix amb acabat en
model i color a escollir per la D.F. i una capa elèstica
de 5/15 cm. perimetral al tronc per permetre el seu
creixement, incloent perfilat prevu al forat i

Rend.: 1,000 155,50 €
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proteccions per al curat, totalment acabat.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 F9E1U015 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment i beurada de color

Rend.: 1,000 27,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 16,61000 = 4,48470
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 19,83000 = 8,52690

Subtotal: 13,01160 13,01160
Materials

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,250      x 3,08000 = 0,77000
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,003      x 142,84000 = 0,42852

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 0,94000 = 0,00094
B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de

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

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,030      x 60,97720 = 1,82932

Subtotal: 14,06518 14,06518

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19517

COST DIRECTE 27,27195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,27195

P-41 F9E1V010 m2 Paviment de panot similar a l'existent per a vorera
gris de 20x20x4 cm, col.locat a truc de maceta amb
morter i beurada de ciment pòrtland, inclou posada a
cota dels pericons de serveis i alineades coincidint
amb peça sensera o com marqui la d.f. i talls de
peces per adaptar a les façanes i col.locació dels
marcs de serveis.

Rend.: 1,000 21,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 16,61000 = 4,65080
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 19,83000 = 6,94050

Subtotal: 11,59130 11,59130
Materials

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs 0,003      x 69,95000 = 0,20985
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 0,94000 = 0,00094
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
0,030      x 97,28930 = 2,91868
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de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 1,050      x 6,00000 = 6,30000

Subtotal: 9,42947 9,42947

COST DIRECTE 21,02077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,02077

P-42 F9F5Z001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos
colors destonificades, de 40x40x8 cm, col·locades a
truc de maceta sobre capa de 3-4 cm de gruix de
morter de ciment pastat reglejat i amb la pendent
correcta, amb P.P. de peces tallades, entregues a
façana i altres, reposició i acabat d'entrades, guals i
rejuntat amb sorra fina i ciment, totalment acabat

Rend.: 0,594 41,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 19,83000 = 23,36869
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,61000 = 9,78704

Subtotal: 33,15573 33,15573
Materials

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,001      x 60,97720 = 0,06098

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

0,030      x 63,80730 = 1,91422

B9F5Z001 m2 Paviment peces prefabricades de formigó de dos
colors destonificades, dimensions 40x40x8 cm

1,020      x 6,25000 = 6,37500

Subtotal: 8,35020 8,35020
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 0,015 %  s 41,53333 = 0,00623

Subtotal: 0,00623 0,00623

COST DIRECTE 41,51216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,51216

P-43 F9F5Z002 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos
colors destonificades, de 20x20x8 cm, col·locades a
truc de maceta sobre capa de 3-4 cm de gruix de
morter de ciment pastat reglejat i amb la pendent
correcta, amb P.P. de peces tallades, entregues a
façana i altres, reposició i acabat d'entrades, guals i
rejuntat amb sorra fina i ciment, totalment acabat

Rend.: 0,322 39,09 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 16,61000 = 9,28509
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 19,83000 = 24,63354

Subtotal: 33,91863 33,91863
Materials

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

0,030      x 63,80730 = 1,91422

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,001      x 60,97720 = 0,06098

B9F5Z002 m2 Paviment peces prefabricades de formigó de dos
colors destonificades, dimensions 20x20x8 cm

1,020      x 3,13000 = 3,19260

Subtotal: 5,16780 5,16780
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 0,015 %  s 39,06667 = 0,00586

Subtotal: 0,00586 0,00586

COST DIRECTE 39,09229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,09229

P-44 F9H12114 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa S-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall inclou trasllats de maquinaria les
vegades necessàries, i maquinària petita per trasllats
dins de l'obra

Rend.: 1,000 49,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,61000 = 1,42846
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,83000 = 0,37677

Subtotal: 1,80523 1,80523
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,47000 = 0,46470
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 59,10000 = 0,70920
C1305120 H Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,150 /R x 19,44000 = 2,91600

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 51,74000 = 0,62088

Subtotal: 4,71078 4,71078
Materials

B9H12110 T Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa d-12 amb granulat granític i betum asfàltic de

1,000      x 42,86000 = 42,86000
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penetració

Subtotal: 42,86000 42,86000

COST DIRECTE 49,37601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,37601

P-45 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa G-20-25 /S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 44,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,83000 = 0,37677
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,61000 = 1,42846

Subtotal: 1,80523 1,80523
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 59,10000 = 0,70920
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 51,74000 = 0,62088

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,47000 = 0,46470

Subtotal: 1,79478 1,79478
Materials

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

1,000      x 40,47000 = 40,47000

Subtotal: 40,47000 40,47000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,80533 = 0,02708

Subtotal: 0,02708 0,02708

COST DIRECTE 44,09709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,09709

P-46 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 17,19000 = 0,06876

Subtotal: 0,06876 0,06876
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 24,31000 = 0,09724

Subtotal: 0,09724 0,09724
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Materials
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,500      x 0,40000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,06867 = 0,00103

Subtotal: 0,00103 0,00103

COST DIRECTE 0,76703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76703

P-47 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 5/12, amb pintura acrílica reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 19,83000 = 0,13881
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,61000 = 0,06644

Subtotal: 0,20525 0,20525
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 33,32000 = 0,13328

Subtotal: 0,13328 0,13328
Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0153      x 6,80000 = 0,10404
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,67000 = 0,02606

Subtotal: 0,13010 0,13010
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,20533 = 0,00308

Subtotal: 0,00308 0,00308

COST DIRECTE 0,47171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47171

P-48 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 50 cm, amb pintura doble component en fred
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 19,83000 = 0,37677
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610

Subtotal: 0,54287 0,54287
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Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament

manual
0,010 /R x 25,48000 = 0,25480

Subtotal: 0,25480 0,25480
Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,2499      x 6,80000 = 1,69932
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,1255      x 3,67000 = 0,46059

Subtotal: 2,15991 2,15991
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,54267 = 0,00814

Subtotal: 0,00814 0,00814

COST DIRECTE 2,96572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96572

P-49 FBA3Z001 u Pintat de senyals sobre paviment, amb pintura doble
component en fred reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual (cediu el pas,
direcció selecció de carril, mixta i recta)

Rend.: 1,000 22,71 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-50 FBB11111 u Placa, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 70,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,61000 = 13,28800

Subtotal: 13,28800 13,28800
Materials

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

1,000      x 56,51000 = 56,51000

Subtotal: 56,51000 56,51000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,28800 = 0,19932

Subtotal: 0,19932 0,19932

COST DIRECTE 69,99732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,99732

P-51 FBB11251 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 68,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,61000 = 13,28800
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Subtotal: 13,28800 13,28800
Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 54,72000 = 54,72000

Subtotal: 54,72000 54,72000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,28800 = 0,19932

Subtotal: 0,19932 0,19932

COST DIRECTE 68,20732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,20732

P-52 FBB32720 u Placa complementària amb pintura no reflectora de
60x30 cm, fixada al senyal

Rend.: 1,000 63,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,615 /R x 16,61000 = 10,21515

Subtotal: 10,21515 10,21515
Materials

BBM1EH61 u Placa complementària, de 60x30 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,21533 = 0,15323

Subtotal: 0,15323 0,15323

COST DIRECTE 63,27838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,27838

P-53 FBBZZ001 m Poste d'alumini de 60 mm, circular, col·locat a terra
formigonat o a façana (estriat, segons model de
l'ajuntament)

Rend.: 1,000 22,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-54 FD0500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 16,710 91,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,25135
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 1,18671
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A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,31718

Subtotal: 3,75524 3,75524
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 35,62000 = 0,22809
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 1,207 /R x 3,30000 = 0,23837
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 37,14000 = 0,28450

Subtotal: 0,75096 0,75096
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,94000 = 0,03572
BFB20500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa

circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

1,030      x 84,04000 = 86,56120

Subtotal: 86,59692 86,59692

COST DIRECTE 91,10312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,10312

P-55 FD5J4G0U u Caixa per a embornal amb sorrer i connexió inclòs
amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó sobre solera de 10 cm de formigó

Rend.: 0,561 85,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,050 /R x 19,83000 = 37,11497
A0140000 h Manobre 1,050 /R x 16,61000 = 31,08824

Subtotal: 68,20321 68,20321
Materials

B0641080 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

0,274      x 52,07000 = 14,26718

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

1,000      x 1,14000 = 1,14000

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 1,91000 = 1,06960

Subtotal: 16,47678 16,47678
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 68,20333 = 1,02305

Subtotal: 1,02305 1,02305

COST DIRECTE 85,70304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,70304

P-56 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
dúctil classe D-400, model municipal, de 755x300
mm, col·locat amb morter ciment

Rend.: 0,298 98,76 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,61000 = 19,50839
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 19,83000 = 23,29027

Subtotal: 42,79866 42,79866
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 66,20970 = 1,32419

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
dúctil classe C-250, tipus IMPU, de 755x300 mm

1,000      x 54,00000 = 54,00000

Subtotal: 55,32419 55,32419
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 42,79867 = 0,64198

Subtotal: 0,64198 0,64198

COST DIRECTE 98,76483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,76483

P-57 FD7JU0010 u Connexió escomesa domiciliaria o pluvial a la xarxa
de clavegueram o a pou, amb tub de PEAD de 315
mm de dipametre, amb junt elàstica estanca
adaptada, accessoris tant de connexió com de
recobriment necessari per deixar la connexió
totalment acabada i estanca. Incloent el material

Rend.: 1,000 124,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-58 FDA1U030 u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa i graons

Rend.: 1,000 433,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,400 /R x 16,61000 = 39,86400
A0121000 h Oficial 1a 2,400 /R x 19,83000 = 47,59200

Subtotal: 87,45600 87,45600
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,350 /R x 42,80000 = 14,98000

Subtotal: 14,98000 14,98000
Materials

BDD1U0V1 u Base de pou de registre amb forats per a tubs 1,000      x 52,18000 = 52,18000
BDDZV006 u Tapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent

rectangular D=625 mm, tipus Ajuntament de
1,000      x 156,34000 = 156,34000
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Barcelona, amb junt d'elastòmer, sistema bulon amb
frontissa, recoberta de pintura asfàltica

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

4,000      x 4,90000 = 19,60000

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,0305      x 25,76000 = 0,78568
B0641080 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

0,700      x 52,07000 = 36,44900

BDD1U0U3 u Con prefabricat de reducció de D 120 cm a D 100 cm 1,000      x 64,74000 = 64,74000

Subtotal: 330,09468 330,09468
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 87,45600 = 1,31184

Subtotal: 1,31184 1,31184

COST DIRECTE 433,84252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,84252

P-59 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de
registre de d 120 cm, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

Rend.: 1,000 144,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 19,83000 = 11,89800
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,61000 = 9,96600

Subtotal: 21,86400 21,86400
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,600 /R x 42,80000 = 25,68000

Subtotal: 25,68000 25,68000
Materials

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,010      x 25,76000 = 0,25760
BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de

300x300x300 mm
3,000      x 4,90000 = 14,70000

BDD1U02U u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D
120 cm

2,000      x 41,00000 = 82,00000

Subtotal: 96,95760 96,95760
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 21,86400 = 0,32796

Subtotal: 0,32796 0,32796

COST DIRECTE 144,82956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,82956
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PARTIDES D'OBRA

P-60 FDA1Z001 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre, realitzat in
situ per connexió amb clavegueram existent, realitzat
amb formigó, inclou solera de formigó, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa i graons,

Rend.: 1,000 1.324,43 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-61 FDDZ3158 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil
d-400; de d 70 cm i marc quadrat aparent o circular
amb escut d´ajuntament, col.locat amb formigó.

Rend.: 1,000 172,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250

Subtotal: 9,11000 9,11000
Materials

BDDZ3151 u Marc i tapa pou fosa dúctil D-400, D 70 amb arc
aparent quadrat

1,000      x 160,50000 = 160,50000

B0641080 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

0,030      x 52,07000 = 1,56210

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

0,017      x 75,32650 = 1,28055

Subtotal: 163,34265 163,34265
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 9,11000 = 0,13665

Subtotal: 0,13665 0,13665

COST DIRECTE 172,58930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,58930

P-62 FDG5131U m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades

Rend.: 1,000 3,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0602 /R x 17,19000 = 1,03484
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0073 /R x 19,83000 = 0,14476
A0140000 h Manobre 0,0073 /R x 16,61000 = 0,12125

Subtotal: 1,30085 1,30085
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,0602 /R x 7,75000 = 0,46655
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,46655 0,46655
Materials

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

1,050      x 1,83000 = 1,92150

BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,050      x 0,15000 = 0,15750

Subtotal: 2,07900 2,07900
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,30067 = 0,01951

Subtotal: 0,01951 0,01951

COST DIRECTE 3,86591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86591

P-63 FDK254D3 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigo i solera de mao calat sobre llit de
sorra

Rend.: 1,000 40,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,7402 /R x 16,61000 = 12,29472
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,7402 /R x 19,83000 = 14,67817

Subtotal: 26,97289 26,97289
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 5,000      x 0,20000 = 1,00000
B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,05000 = 1,05000

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

0,170      x 64,56000 = 10,97520

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,012      x 19,94000 = 0,23928

Subtotal: 13,26448 13,26448

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40459

COST DIRECTE 40,64196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,64196

P-64 FDK2U030 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x
58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao
calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb
morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de
pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix

Rend.: 1,000 88,63 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,6382 /R x 16,61000 = 27,21050
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,4245 /R x 19,83000 = 28,24784

Subtotal: 55,45834 55,45834
Materials

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,075      x 15,70000 = 1,17750
B0641080 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

0,240      x 52,07000 = 12,49680

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

0,048      x 97,28930 = 4,66989

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 70,000      x 0,20000 = 14,00000

Subtotal: 32,34419 32,34419
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 55,45867 = 0,83188

Subtotal: 0,83188 0,83188

COST DIRECTE 88,63441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,63441

P-65 FDK2U080 u Pericó quadrat per a canalització de serveis de
55x55x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera drenant de maó de
29x14x10 cm, en sec

Rend.: 1,000 69,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 16,61000 = 23,25400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 19,83000 = 27,76200

Subtotal: 51,01600 51,01600
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 17,140      x 0,20000 = 3,42800
B0641080 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

0,245      x 52,07000 = 12,75715

B0DFU080 u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de 55x55x70
cm, per a 150 usos

1,000      x 1,12000 = 1,12000

Subtotal: 17,30515 17,30515
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 68,32133 = 1,02482

Subtotal: 1,02482 1,02482
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COST DIRECTE 69,34597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,34597

P-66 FDK2Z001 u Pericó per a comptador de 5m3/h de 1800x700x700
mm segons detalls model de la companyia d'aigües,
sobre base de formigó, inclou tapa metàl·lica,
comptador per a escomesa i desaigüe i tots els
accesoris per deixar la unitat d'obra acabada.

Rend.: 1,000 1.102,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-67 FDK2Z002 u Arqueta tipus D de Telefonia amb tapa de fundició
normalitzada

Rend.: 1,000 307,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-68 FDK2Z003 u Arqueta tipus M de 0,6x0,6x,08 m de
Telecomunicacions amb tapa de fundició dúctil
normalitzada, triangular, obertura central i tancament
de seguretat

Rend.: 1,000 240,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-69 FDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 50,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 19,83000 = 6,94050

Subtotal: 12,75400 12,75400
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 66,20970 = 1,32419

BDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalent

1,000      x 35,73000 = 35,73000

Subtotal: 37,05419 37,05419

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19131

COST DIRECTE 49,99950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,99950
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P-70 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 84,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 19,83000 = 8,92350
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,61000 = 7,47450

Subtotal: 16,39800 16,39800
Materials

BDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalent

1,000      x 65,53000 = 65,53000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 66,20970 = 1,98629

Subtotal: 67,51629 67,51629
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 16,39800 = 0,24597

Subtotal: 0,24597 0,24597

COST DIRECTE 84,16026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,16026

P-71 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús
alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons UNE 53131,
connectat a pressió, inclou part proporcional
d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra
totalment acabada i provada segons p.c.t.

Rend.: 4,011 4,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 17,61000 = 0,30733
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 20,49000 = 0,35759

Subtotal: 0,66492 0,66492
Materials

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,150      x 7,15000 = 1,07250

BFB2840U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús
alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131

1,020      x 2,63000 = 2,68260
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BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 3,87510 3,87510
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,66467 = 0,00997

Subtotal: 0,00997 0,00997

COST DIRECTE 4,54999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54999

P-72 FFB2U010 U Formació de goter per arbrat amb dos goters de 1/4``,
tub de pvc ranurat de 63 mm, totalment instal.lat

Rend.: 1,000 1,38 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 FFB4CON0 U Connexio i/o dexconnexio de les noves tuberies a la
xarxa existent i part proporcional de peces especials
a instal.lar en la xarxa d'aigua (colzes, tes,
reduccions, etc.)

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 20,49000 = 0,67617
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,58000 = 0,35160

Subtotal: 1,02777 1,02777
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,38000 = 2,42760

Subtotal: 2,42760 2,42760
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,02800 = 0,01542

Subtotal: 0,01542 0,01542
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COST DIRECTE 3,47079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47079

P-75 FG311206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,49000 = 0,30735
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,58000 = 0,26370

Subtotal: 0,57105 0,57105
Materials

BG311200 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x1,5 mm2

1,020      x 0,21000 = 0,21420

Subtotal: 0,21420 0,21420
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,57133 = 0,00857

Subtotal: 0,00857 0,00857

COST DIRECTE 0,79382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79382

P-76 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,58000 = 0,70320
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,49000 = 0,81960

Subtotal: 1,52280 1,52280
Materials

BG314500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2

1,020      x 1,88000 = 1,91760

Subtotal: 1,91760 1,91760
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,52267 = 0,02284

Subtotal: 0,02284 0,02284

COST DIRECTE 3,46324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46324

P-77 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 4,58 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,58000 = 0,70320
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,49000 = 0,81960

Subtotal: 1,52280 1,52280
Materials

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2

1,020      x 2,97000 = 3,02940

Subtotal: 3,02940 3,02940
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,52267 = 0,02284

Subtotal: 0,02284 0,02284

COST DIRECTE 4,57504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57504

P-78 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat
en malla de connexio a terra

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,027 /R x 17,58000 = 0,47466
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,027 /R x 20,49000 = 0,55323

Subtotal: 1,02789 1,02789
Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000      x 1,17000 = 1,17000
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 1,58000 1,58000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,02800 = 0,01542

Subtotal: 0,01542 0,01542

COST DIRECTE 2,62331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62331

P-79 FGD2113D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,2 m2, de 4,5 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 52,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 20,49000 = 3,40134
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A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 17,58000 = 2,91828

Subtotal: 6,31962 6,31962
Materials

BGD21130 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,2 m2 de superfície i de 4,5 mm de gruix

1,000      x 42,89000 = 42,89000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 3,56000 = 3,56000

Subtotal: 46,45000 46,45000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 6,31933 = 0,09479

Subtotal: 0,09479 0,09479

COST DIRECTE 52,86441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,86441

P-80 FHGAE060 u Connexionat de centre de comandament preparat per
a sis circuits de sortida, constituit per armari d'acer
inoxidable equipat amb comptadors de doble tarifa i
reactiva, control centralitzat via radio amb antena
integrada i equips compactes de proteccio, per a una
potencia de contractacio de fins a 31,5 kW

Rend.: 1,000 7.025,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 17,58000 = 140,64000
A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 20,49000 = 163,92000

Subtotal: 304,56000 304,56000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 39,68000 = 19,84000

Subtotal: 19,84000 19,84000
Materials

BHG2E030 u Centre de comandament amb equips de comptadors
companyia activa-reactiva-doble tarifa amb protecció i
maniobra per a sis sortides

1,000      x 3.936,45000 = 3.936,45000

BHG1E210 u Centralització d'escomeses via radi 1,000      x 2.757,10000 = 2.757,10000

Subtotal: 6.693,55000 6.693,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,61400

COST DIRECTE 7.025,56400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.025,56400
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P-81 FHM1C004 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica
cilíndrica de 4 m d'alçària tipus Nickolson per
luminària tipus accesorio vial de LAMP muntat de 3
mm de gruix de xapa, totalment galvanitzat per
immersió en bany de zinc calent de 77 micres de
gruix mínim i els corresponents perns d'ancoratge
M27x100, femelles i contrafemelles, equip de
derivació i protecció, amb fusibles de 6A, IP-55,
cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb
connexions. Connexió a terra (placa inclosa).
Muntada sobre dau de formigó de 0,7x0,7x1 m, amb
formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i
instal·lada segons plànol de detall

Rend.: 0,520 449,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 17,58000 = 16,90385
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,83000 = 9,53365
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,49000 = 19,70192

Subtotal: 46,13942 46,13942
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,500 /R x 33,74000 = 32,44231
C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 39,68000 = 38,15385
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,250 /R x 36,52000 = 17,55769

Subtotal: 88,15385 88,15385
Materials

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,490      x 56,24000 = 27,55760

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

2,000      x 1,45000 = 2,90000

BHWM1L8K u Subministrament de columna metàl·lica cilíndrica de 5
m d'alçària tipus St. Oleguer de Uralsa o equivalent,
amb un braç de 3 mm de gruix de xapa, totalment
galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77
micres de gruix mínim

1,000      x 210,00000 = 210,00000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 35,29000 = 35,29000
BHWM1L3K u Braç accessori per a columna St.Oleguer, per a un

projector
1,000      x 32,66000 = 32,66000

Subtotal: 308,40760 308,40760
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 442,70067 = 6,64051



Projecte Bàsic d´urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 04/12/11 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,64051 6,64051

COST DIRECTE 449,34138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 449,34138

P-82 FHM1C005 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica
troncocònica per adaptar sistema de iluminación vial
modelo ACCESORIO VIAL de la marca LAMP,
fabricada en acerogalvanitzat, de 8 mt. de altura ,
totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc
calent de 77 micres de gruix mínim i els
corresponents perns d'ancoratge M27x100, femelles i
contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb
fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior amb línia de
2x2,5 mm2 1kV VV amb connexions. Connexió a
terra (placa inclosa). Muntada sobre dau de formigó
de 0,8x0,8x1 m, amb formigó HA-25/P/20/IIa.
Totalment muntada i instal·lada segons plànol de
detall

Rend.: 20,290 599,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 17,58000 = 0,43322
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,49000 = 0,50493
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,83000 = 0,24433

Subtotal: 1,18248 1,18248
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,500 /R x 33,74000 = 0,83144
C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 39,68000 = 0,97782
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,250 /R x 36,52000 = 0,44998

Subtotal: 2,25924 2,25924
Materials

BHWM1L3K u Braç accessori per a columna St.Oleguer, per a un
projector

1,000      x 32,66000 = 32,66000

BHWM1L2K u Subministrament de columna metàl·lica cilíndrica de
7,5 m d'alçària tipus St. Oleguer de Uralsa o
equivalent, amb un braç de 3 mm de gruix de xapa,
totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc
calent de 77 micres de gruix mínim

1,000      x 480,25000 = 480,25000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 35,29000 = 35,29000
BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a

2,000      x 1,45000 = 2,90000
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compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,650      x 56,24000 = 36,55600

Subtotal: 587,65600 587,65600
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 591,09800 = 8,86647

Subtotal: 8,86647 8,86647

COST DIRECTE 599,96419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 599,96419

P-83 FHPER500 U Perico d'enregistrasment canonades de 50x50x60 cm
amb tapa fosa de fundició tipus escomesa reg

Rend.: 0,179 62,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,310 /R x 17,19000 = 29,77039

Subtotal: 29,77039 29,77039
Materials

BTAPA001 U Tapa de fosa grisa de 60x60x5 cm 1,000      x 7,00000 = 7,00000
BMAONS10 M3 Fabrica de mao calat pres amb morter de ciment

portland de 200 kg/m3
0,185      x 135,83000 = 25,12855

BMAONS00 U Maons calats de 29x14x10 cm en assentament i fons
de pericons sense rejuntat

4,000      x 0,17000 = 0,68000

Subtotal: 32,80855 32,80855

COST DIRECTE 62,57894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,57894

P-84 FHQ3Z001 u Luminaria vial para adaptar a báculo modelo ECO de
la marca LAMP, fabricado en un cuerpo de aluminio
inyectado
lacado en color gris metalizado, para una HIT-HST
de 100 HSEW E-27, totalment instal·lat, inlcou
accesori d'acoblament. Inclou equip i lampades

Rend.: 1,000 259,31 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-85 FHQ3Z002 u Projector de paret de llum directa o indirecta per
exterior model MINI PROA de la casa LAMP o de
qualitat i característiques iguals o superiors, fabricat
en injecció d'alumini pintat en color gris metalitzat i
vidre silicocàlcic per la seva resistencia a canvis de
temperatura amb un grau de protecció IP65, amb
reflector d'alumini i fotometria vial, per una CDM-T de
35 W, totalment instal·lat. Inclou equip i lampades

Rend.: 1,000 381,26 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-86 FHQ3Z003 m Banda de senyalització de línia d'enllumenat
subterrània

Rend.: 1,000 0,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-87 FHQ3Z004 u Subministrament i col·locació de Projector 7320 1QT
18 de la marca BEGA, o de qualitat i característiques
iguals o superior per balissament de parterre,
d'alumini injectat, vidre de seguretat, fixacions de
seguretat, reflector pur de anoditzat i reixeta per
control de l'enlluernament i contaminació.

Rend.: 1,000 525,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-88 FHTAE010 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col.locat Rend.: 1,000 252,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 20,49000 = 5,12250
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,58000 = 4,39500

Subtotal: 9,51750 9,51750
Materials

BHTAE010 u Programador electrònic d'encès i apagat 1,000      x 242,54000 = 242,54000

Subtotal: 242,54000 242,54000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 9,51733 = 0,14276

Subtotal: 0,14276 0,14276

COST DIRECTE 252,20026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,20026

P-89 FJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 618,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

Subtotal: 5,77650 5,77650
Materials

BJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar
a la bateria o al ramal

1,000      x 612,20000 = 612,20000

Subtotal: 612,20000 612,20000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05777

COST DIRECTE 618,03427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 618,03427

P-90 FJMZUR20 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la
companyia, el comptador volumètric per a escomesa
de 4 m3/h, el ramal de 30 mm, connexions, permisos
i accessoris

Rend.: 1,000 3.192,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 23,78000 = 23,78000
A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 20,41000 = 20,41000

Subtotal: 44,19000 44,19000
Materials

BJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar a
la bateria o al ramal

1,000      x 1.544,15000 = 1.544,15000

BJMZU030 u Ramal de connexió de 30 mm per a connectar la
xarxa general amb la xarxa de reg

1,000      x 671,23000 = 671,23000

BJMZU0C0 u Drets d'escomesa de tipus C, per a companyia
subministradora d'aigua

1,000      x 932,06000 = 932,06000

Subtotal: 3.147,44000 3.147,44000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,44190

COST DIRECTE 3.192,07190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.192,07190

P-91 FJS1U020 u Boca de reg formada per pericó de polietilé tipus
safe-rain sr-5154 o similar, amb rosca de 1 tipus euro
ràpid de implement portes o similar, col·locada amb
morter

Rend.: 1,000 122,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-92 FJS1U030 u Boca de reg tipus baioneta amb amb bastiment i
caixa de fosa de ferro, amb brida d'enllaç ràpid
construida en llautó de 2 de diàmetre muntada sobre
bobina , amb rosca interior de 1 1/2'', inclou
accessoris de connexió articulada format per dos
colzes i tub de pe, equipada amb vàlvula, col·locada
amb morter. Totalment instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 193,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,61000 = 17,61000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 54,71000 54,71000
Materials

BJS1U030 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro,
amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor de
connexio tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb
rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de PE,
equipada amb vàlvula

1,000      x 135,70000 = 135,70000

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

0,040      x 63,80730 = 2,55229

Subtotal: 138,25229 138,25229

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82065

COST DIRECTE 193,78294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,78294

P-93 FJS3U010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800
de Hunter o de qualitat i característiques iguals o
superiors, ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic
per a exteriors

Rend.: 1,000 534,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 20,49000 = 102,45000
A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 17,61000 = 88,05000

Subtotal: 190,50000 190,50000
Materials

BJSAU010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800
de Hunter o equivalent, en caixa de plastic per a
exteriors

1,000      x 341,62000 = 341,62000

Subtotal: 341,62000 341,62000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 190,50000 = 1,90500

Subtotal: 1,90500 1,90500

COST DIRECTE 534,02500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,02500
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P-94 FJS5UG30 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters
autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal
de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,5 m i una
separació entre canonades variable, de 60 cm en el
prmer terç, 80 cm en el segon i 1 m en el tercer.
inclou l'excavació de rases, part proporcional de tubs
secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb
collarins de presa i accessoris

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,49000 = 2,04900
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,61000 = 1,76100

Subtotal: 3,81000 3,81000
Materials

BJS5U235 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal
de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 50
cm

1,600      x 0,81000 = 1,29600

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,100      x 0,03000 = 0,00300

BFB2430U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús
alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal segons UNE-EN 12201

0,100      x 0,25000 = 0,02500

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,100      x 1,61000 = 0,16100

Subtotal: 1,48500 1,48500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05715

COST DIRECTE 5,35215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35215

P-95 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de
goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters
cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de
connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

Rend.: 1,000 9,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1325 /R x 17,61000 = 2,33333
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0697 /R x 20,49000 = 1,42815

Subtotal: 3,76148 3,76148
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Materials
BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i

DN 50
2,600      x 0,49000 = 1,27400

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

1,000      x 2,37000 = 2,37000

BJS5U233 m Tuberia de polietile de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal
de 2,3 l/h, amb una separacio entre gotejadors de 30
cm

2,600      x 0,88000 = 2,28800

Subtotal: 5,93200 5,93200
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,76133 = 0,05642

Subtotal: 0,05642 0,05642

COST DIRECTE 9,74990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,74990

P-96 FJSAU010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800
de Hunter o equivalent, ampliable amb mòduls, en
caixa de plàstic per a exteriors

Rend.: 1,000 534,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 20,49000 = 102,45000
A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 17,61000 = 88,05000

Subtotal: 190,50000 190,50000
Materials

BJSAU010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800
de Hunter o equivalent, en caixa de plastic per a
exteriors

1,000      x 341,62000 = 341,62000

Subtotal: 341,62000 341,62000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,90500

COST DIRECTE 534,02500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,02500

P-97 FJSB0112 u Connexió elèctrica entre programador i escomesa
elèctrica

Rend.: 1,000 450,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-98 FJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb
alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
PVC, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el
rele, purgat intern, totalment col·locada en perico
soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua
i les connexions electriques

Rend.: 1,000 98,02 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,61000 = 5,28300
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,49000 = 6,14700

Subtotal: 11,43000 11,43000
Materials

BJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb
alimentació del relé a 24 V A.C., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
PVC, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el
relé, purgat intern, totalment col·locada en pericó
soterrat

1,000      x 86,42000 = 86,42000

Subtotal: 86,42000 86,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17145

COST DIRECTE 98,02145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,02145

P-99 FJSCU050 u Capçal de sector de reg per goteig de 1´´ 1/2 de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de
PVC tipus sandwich de racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques. inclou tots
els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada
dins de pericó

Rend.: 1,000 320,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 17,61000 = 10,56600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 20,49000 = 12,29400

Subtotal: 22,86000 22,86000
Materials

BN31U010 u Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides,
tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmetre nominal, racord
pla i rosca mascle, de 10 bar de PN, de PVC

1,000      x 23,35000 = 23,35000

BJ65UR20 u Filtre de malla amb rosca mascle d'1 1/2´´ dn per
intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg
desmuntable per al seu manteniment

1,000      x 16,80000 = 16,80000

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

1,500      x 3,29000 = 4,93500

BJM6UR10 u Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de
0 a 4 bars

1,000      x 44,33000 = 44,33000
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BJSBU120 u Electrovàlvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb
alimentació del relé a 24 V A.C., per a pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
PVC, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el
relé, purgat intern

1,000      x 109,97000 = 109,97000

BN74UR10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima

1,000      x 97,56000 = 97,56000

Subtotal: 296,94500 296,94500
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 22,86000 = 0,34290

Subtotal: 0,34290 0,34290

COST DIRECTE 320,14790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,14790

P-100 FJSZUS10 u Armari per a programador de poliester per a exteriors
de 530x430x200 mm, amb placa de muntage aïllant ,
juntes d'estanquitat i tanca amb clau reforçada, amb
sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a
escomesa elèctrica

Rend.: 1,000 275,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,61000 = 8,80500
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 29,29500 29,29500
Materials

BJSZUSR0 u Sòcol de formigó amb tubulars per a armari de
programador

1,000      x 35,18000 = 35,18000

BJSZUS10 u Armari per a programador de poliester per a exteriors
de 530x430x200 mm, amb placa de muntage aïllant ,
juntes d'estanquitat i tanca amb clau reforçada

1,000      x 211,08000 = 211,08000

Subtotal: 246,26000 246,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43943

COST DIRECTE 275,99443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,99443

P-101 FJSZ1Z001 U Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat,
inclòs arqueta antivandàlica rectangular inyectada en
plàstic d'alta resistència sobre graves, de 51x37x30
cm.

Rend.: 1,000 52,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-102 FJSZ1Z002 u Subministrament i col·locació de vàlvula antisifó per
purgat de canonades, inclòs arqueta antivadàlica
rectangular inyectadada en plàstic d'alta resistència
sobre graves de 51x37x30 cm.

Rend.: 1,000 43,49 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-103 FM210020 u Hidrant aeri de columna, totalment equipat amb
vàlvula de comporta i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1.459,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,1975 /R x 20,49000 = 106,49678
A013M000 h Ajudant muntador 5,1975 /R x 17,61000 = 91,52798

Subtotal: 198,02476 198,02476
Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,015      x 1,56000 = 0,02340
BM210020 u Hidrant aeri de columna, totalment equipat amb

vàlvula de comporta i arqueta
1,000      x 1.259,46000 = 1.259,46000

Subtotal: 1.259,48340 1.259,48340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,98025

COST DIRECTE 1.459,48841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.459,48841

P-104 FN319324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 69,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 20,49000 = 9,22050
A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 17,61000 = 7,92450

Subtotal: 17,14500 17,14500
Materials

BN319320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 52,56000 = 52,56000

Subtotal: 52,56000 52,56000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 17,14533 = 0,25718

Subtotal: 0,25718 0,25718
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COST DIRECTE 69,96218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,96218

P-105 FQ10U220 u Banc nu de santa i cole o de qualitat i característiques
iguals o superiors, de fusta massissa, de 175 cm de
llargaria, amb respatller de fusta curt, amb suport
d'acer galvanitzat, col.locat

Rend.: 0,811 735,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 19,83000 = 13,44821
A0140000 h Manobre 0,550 /R x 16,61000 = 11,26449

Subtotal: 24,71270 24,71270
Materials

BQ10U220 u Banc Nu de Santa i Cole o equivalent de fusta
massissa, de 258 cm de llargaria, amb respatller de
fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat

1,000      x 710,00000 = 710,00000

Subtotal: 710,00000 710,00000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 24,71280 = 0,61782

Subtotal: 0,61782 0,61782

COST DIRECTE 735,33052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 735,33052

P-106 FQ21U031 u Paperera metàl·lica tipus Barcelona diàmetre, 60 l,
amb cendrer de xapa perforada d'acer innoxidable i
un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, inclou la col·locoació amb dau de
formigó de terra

Rend.: 1,000 127,01 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-107 FQ22U001 u Subministrament i col·locació de bordons metàl·lics
per a contenidors d'escombreries

Rend.: 1,000 225,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-108 FR11Z001 u Transplantament i plantació d'arbres de diferents
alçades, mitjançant la formació de pa de terra
extracció de l'arbre sencer abans demolició de
paviment en un termini de una setmana, inclou
transport a un altre lloc del municipi

Rend.: 1,000 176,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-109 FR3PU105 m3 Subministrament, barreja prèvia fora de tall d'obra,
estesa i reperfilat de terra tipus terra d'Amsterdam,
formada per un 92% de sorra de sílice natural
rentada de m50 < de 0,4 mm, amb la relació entre
d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% sms)
d'origen vegetal, tipus ecobosc, i un 3 % de terra
argilosa, percentatges en pes, estes amb mitjans
mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny,
l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre
perfil acabat

Rend.: 0,462 60,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,050 /R x 17,01000 = 1,84091

Subtotal: 1,84091 1,84091
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 32,35000 = 14,00433
C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori

anivellador
0,050 /R x 37,74000 = 4,08442

Subtotal: 18,08875 18,08875
Materials

BR3PAM03 m3 Terra tipus terra d'amsterdam, formada per un 92%
de sorra de sílice natural  rentada de m50 < de 0,4
mm, amb  la relació entre d60/d10 < 2,9;   un 5% de
matèria orgànica (% SMS)  d'origen vegetal, tipus
Ecobosc o equivalent, i un 3 % de terra argilosa,
percentatges en pes, mesurada la barreja sobre perfil
acabat

1,000      x 40,95000 = 40,95000

Subtotal: 40,95000 40,95000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,84067 = 0,02761

Subtotal: 0,02761 0,02761

COST DIRECTE 60,90727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,90727

P-110 FR3S0004 m3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25
mm de gruix en jardinera, parterre o escocell o
tapissat de terreny amb marmolina trituradao reciclat
de maó, tamany avellana color carbassa, inclús part
proporcional de geotextil de densitat 140 gr/cm2 a
definir per la direcció facultativa

Rend.: 1,000 35,94 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,250 /R x 17,01000 = 4,25250

Subtotal: 4,25250 4,25250
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 32,35000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000
Materials

BR3P0004 m3 Escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix 1,000      x 25,15000 = 25,15000

Subtotal: 25,15000 25,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06379

COST DIRECTE 35,93629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,93629

P-111 FR45U190 u Subministrament i transport de ligustrum japonicum
de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, de primera
qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la
D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi
provisional en cas necessari

Rend.: 1,000 78,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR45U190 u Ligustrum japonicum de 20/25 cm de perímetre, en
contenidor, segons les NTJ. seleccionat a viver per la
D.F.

1,000      x 78,85000 = 78,85000

Subtotal: 78,85000 78,85000

COST DIRECTE 78,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,85000

P-112 FR47U290 u Subministrament i transport de celtis australis de
20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de
primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver
per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou
l'acopi provisional en cas necessari

Rend.: 1,000 129,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR47U290 u Celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en
pa de terra, de primera qualitat segons les ntj.
seleccionat a viver per la d.f.

1,000      x 129,90000 = 129,90000

Subtotal: 129,90000 129,90000
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COST DIRECTE 129,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,90000

P-113 FR4FUG70 u Subministrament i transport de lonicera japonica, en
contenidor de 2 litres, de primera qualitat segons les
NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia
durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas
necessari

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4FUG70 u Myoporum acuminatum, en contenidor de 2 litres,
segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F.

1,000      x 1,26000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

COST DIRECTE 1,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26000

P-114 FR4GUK10 u Subministrament i transport de pittosporum tobira, en
contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les
NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia
durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas
necessari

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4GUK10 u Pittosporum tobira, en contenidor de 3 litres, segons
les NTJ. seleccionat a viver per la D.F.

1,000      x 2,87000 = 2,87000

Subtotal: 2,87000 2,87000

COST DIRECTE 2,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87000

P-115 FR4H0001 u Construcció, subministrament i transplantament
d'estructura espai verd, tipus pèrgola, amb salix vius,
de 60 m2 de superficie aproximada, 13,5 metres de
longitud i entre 3 i 4 metres d'amplada, fent porxada
amb tres arcs frontals i un arc lateral, sistema de reg
per goters

Rend.: 1,000 12.100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-116 FR4HUN40 u Subministrament, transport de santolina
chamaecyparissus, rosamarinus oficinalis, lavandula
angustifolia, retama monosperma i les plantes
arbustives a decidir per D.F., en contenidor de 13 cm,
de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a
viver per la D.F. i en garantia durant el primer any,
inclou l'acopi provisional en cas necessari

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4HUN40 u Santolina chamaecyparissus, en contenidor de 13
cm, segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F.

1,000      x 1,38000 = 1,38000

Subtotal: 1,38000 1,38000

COST DIRECTE 1,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38000

P-117 FRF00005 U Electrovalvula, inclos el subministrament de tots els
elements necessaris i treballs comoplementaris per la
seva correcta instal.lació

Rend.: 1,000 36,06 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-118 FRF0FILT U Filtre d'anelles de 32 mm Rend.: 1,000 42,43 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-119 FRF0MAUX U Materials auxiliars de connexió Rend.: 1,000 60,10 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-120 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 48,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,83000 = 1,65250
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 11,46000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 1,40000

Subtotal: 14,51250 14,51250
Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 6,28333

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 66,65000 = 1,11083

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,71233
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C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,48000 = 0,29000
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 24,22333

Subtotal: 33,61982 33,61982

COST DIRECTE 48,13232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,13232

P-121 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 4,000 34,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 8,59500
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 1,05000

Subtotal: 9,64500 9,64500
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 72,67000 = 18,16750

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,28425
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 0,83313

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 4,71250

Subtotal: 24,99738 24,99738

COST DIRECTE 34,64238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,64238

P-122 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 20,000 12,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,21000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 1,04050 1,04050
Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

2,000 /R x 48,80000 = 4,88000
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C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 41,02000 = 2,05100

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 41,01000 = 4,10100

Subtotal: 11,03200 11,03200

COST DIRECTE 12,07250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07250

P-123 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 56,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 9,91500
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 17,19000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 2,62500

Subtotal: 29,73000 29,73000
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 41,02000 = 4,10200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 34,93000 = 3,49300
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 37,14000 = 5,57100
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 45,09000 = 4,50900
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,48000 = 1,74000
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
0,300 /R x 48,80000 = 7,32000

Subtotal: 26,73500 26,73500

COST DIRECTE 56,46500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,46500

P-124 G21HZ001 m Desmontatge de línia d'enllumenat actual entre
bàculs en façana

Rend.: 1,000 2,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-125 G221R012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, aixi com
l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol
mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 256,000 2,64 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,152 /R x 17,19000 = 0,07736
A0112000 h Cap de colla 0,235 /R x 21,00000 = 0,01928
A0121000 h Oficial 1a 1,081 /R x 19,83000 = 0,08374

Subtotal: 0,18038 0,18038
Maquinària

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,987 /R x 147,68000 = 0,56938

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,470 /R x 135,58000 = 0,24892

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,008 /R x 84,45000 = 0,99229
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,188 /R x 122,93000 = 0,09028

Subtotal: 1,90087 1,90087
Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,120      x 4,62000 = 0,55440

Subtotal: 0,55440 0,55440

COST DIRECTE 2,63565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63565

P-126 G221U015 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 227,000 4,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 21,00000 = 0,03238
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 19,83000 = 0,21839
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 17,19000 = 0,10602

Subtotal: 0,35679 0,35679
Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,11608
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,500 /R x 159,66000 = 0,35167
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en

desmunt
1,100 /R x 135,58000 = 0,65700

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 147,68000 = 0,65057

Subtotal: 2,77532 2,77532
Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,300      x 4,62000 = 1,38600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,38600 1,38600

COST DIRECTE 4,51811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51811

P-127 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 44,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 16,61000 = 44,84700

Subtotal: 44,84700 44,84700

COST DIRECTE 44,84700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,84700

P-128 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 19,200 3,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,27344
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 17,19000 = 1,07438

Subtotal: 1,34782 1,34782
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 51,03000 = 1,32891

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,79000 = 0,61406
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 35,62000 = 0,18552

Subtotal: 2,12849 2,12849
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments

localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,38000 = 0,45600

Subtotal: 0,50300 0,50300

COST DIRECTE 3,97931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97931
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P-129 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 10,000 31,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,52500
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 1,71900

Subtotal: 2,24400 2,24400
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 35,62000 = 0,71240
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,30000 = 0,83000
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,500 /R x 36,00000 = 1,80000

Subtotal: 3,34240 3,34240
Materials

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 21,37000 = 25,64400
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

Subtotal: 25,69100 25,69100

COST DIRECTE 31,27740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,27740

P-130 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 20,000 20,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,26250
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,85950

Subtotal: 1,12200 1,12200
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 36,00000 = 1,80000

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,30000 = 0,41500

Subtotal: 2,21500 2,21500
Materials

B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 1,000      x 17,54000 = 17,54000

Subtotal: 17,54000 17,54000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 20,87700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,87700

P-131 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 20,000 24,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,85950
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,26250

Subtotal: 1,12200 1,12200
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,30000 = 0,41500
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
1,000 /R x 36,00000 = 1,80000

Subtotal: 2,21500 2,21500
Materials

B033R005 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm 1,000      x 20,85000 = 20,85000

Subtotal: 20,85000 20,85000

COST DIRECTE 24,18700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,18700

P-132 G22NR040 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb sòl seleccionat procedent de la pròpia
obra, estesa, humectació i compactació al 98% del
PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 56,000 3,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 17,19000 = 0,61362
A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 21,00000 = 0,11325

Subtotal: 0,72687 0,72687
Maquinària

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 48,68000 = 0,87102
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 35,62000 = 0,12849
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,002 /R x 51,03000 = 0,91307

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 11,79000 = 0,21096

Subtotal: 2,12354 2,12354
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B03DR005 m3 Classificació, aportació  i cribat si cal  de sòl de

grandària màxima 2 cm
1,200      x 0,43000 = 0,51600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

Subtotal: 0,56300 0,56300

COST DIRECTE 3,41341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41341

P-133 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb
mòduls metàl.lics d'acer

Rend.: 1,000 14,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 20,49000 = 2,45880
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 16,61000 = 3,98640

Subtotal: 6,44520 6,44520
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,120 /R x 52,17000 = 6,26040

Subtotal: 6,26040 6,26040
Materials

B0DC11A1 m2 Plafó metàl.lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

2,000      x 0,60000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 6,44520 = 0,16113

Subtotal: 0,16113 0,16113

COST DIRECTE 14,06673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,06673

P-134 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 90,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 20,44000 = 1,63520
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 1,32880
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 1,58640
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,84000

Subtotal: 5,39040 5,39040
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,18720
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 104,32000 = 2,50368
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,76000 = 0,85248
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,54336 3,54336
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 77,65000 = 81,53250

Subtotal: 81,53250 81,53250

COST DIRECTE 90,46626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,46626

P-135 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 102,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,84000
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,83000 = 2,37960
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 1,32880
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 20,44000 = 1,63520

Subtotal: 6,18360 6,18360
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,85000 = 0,32880

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 104,32000 = 5,00736
C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,95000 = 0,37440
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,76000 = 0,85248

Subtotal: 6,56304 6,56304
Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 85,14000 = 89,39700

Subtotal: 89,39700 89,39700

COST DIRECTE 102,14364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,14364

P-136 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 33,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,61000 = 5,86235
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 2,47059
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 9,33176
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 20,44000 = 7,21412

Subtotal: 24,87882 24,87882
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 56,11000 = 1,32024
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,80588
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Subtotal: 2,12612 2,12612
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 21,68000 = 0,65040

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,71000 = 3,71000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,91000 = 0,14325
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

Subtotal: 6,35365 6,35365

COST DIRECTE 33,35859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,35859

P-137 G763R015 m2 Sikaflexmpermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix,
amb unions realitzades amb adhesiu d'alta qualitat,
inclós part proporcional de perdues per
encavalcaments i unions a les obres de fábrica i
pasos de canonades realitzades amb platines d'acer
inoxidable i brides i contrabrides d'acer galvanitzat,
inclosas junts de neopré, ancoratges, cargols,
femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de
segellat amb massilla de poliuretà monocomponent,
tipus Sikaflex 11 fc de Sika o equivalent i tots els
materials per la seva col·locació, completament
instal·lada i provada, tot segons la normativa vigent

Rend.: 30,000 9,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 1,32200
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,44000 = 0,68133

Subtotal: 2,00333 2,00333
Materials

B762R031 m2 Làmina EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions
vulcanitzades, ancoratges i material de junts

1,100      x 7,07000 = 7,77700

Subtotal: 7,77700 7,77700

COST DIRECTE 9,78033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78033
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P-138 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 55,000 2,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 21,00000 = 0,03818
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,36055
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,44000 = 0,37164

Subtotal: 0,77037 0,77037
Materials

B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2900 N

1,100      x 1,91000 = 2,10100

Subtotal: 2,10100 2,10100

COST DIRECTE 2,87137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87137

P-139 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus JARDÍ de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 24,000 21,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,61000 = 4,15250
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 3,30500
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,87500

Subtotal: 8,33250 8,33250
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 36,00000 = 0,37500

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08125
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,53510
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,28542

Subtotal: 1,27677 1,27677
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,91000 = 0,03820
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B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a

1,050      x 4,44000 = 4,66200

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,069      x 68,25000 = 4,70925

Subtotal: 12,27635 12,27635

COST DIRECTE 21,88562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,88562

P-140 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 750,000 0,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,02644
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,02292

Subtotal: 0,04936 0,04936
Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,80000 = 0,04907
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,39000 = 0,03652

Subtotal: 0,08559 0,08559
Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

0,600      x 0,25000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

COST DIRECTE 0,28495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28495

P-141 GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla
d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat,
de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a
màxim, incloent excavacio de pous per als daus de
fonament i formigonat amb formigó hm-20 dels daus
de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar

Rend.: 3,000 28,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 6,61000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 5,53667
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A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 21,00000 = 0,70000

Subtotal: 12,84667 12,84667
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,002 /R x 41,02000 = 0,02735

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,002 /R x 41,01000 = 0,02734
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,200 /R x 1,95000 = 0,13000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,100 /R x 17,76000 = 0,59200

Subtotal: 0,77669 0,77669
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 77,65000 = 6,21200

BBP1R012 m Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de triple torsió de 50x50 mm i
1,5 mm de diàmetre

1,000      x 3,75000 = 3,75000

BBPZR005 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2,50 m d'alçària, per
a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

0,385      x 12,02000 = 4,62770

Subtotal: 14,58970 14,58970

COST DIRECTE 28,21306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,21306

P-142 GD5AR016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

Rend.: 23,000 8,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,74739
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,18261
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,86217

Subtotal: 1,79217 1,79217
Materials

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 6,73000 = 6,93190

Subtotal: 6,93190 6,93190

COST DIRECTE 8,72407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72407

P-143 GF32U010 m Tub de fosa dúctil de DN 100 mm, segons la norma
ISO 2531, tipus K9, amb revestiment interior i exterior
segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus
Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials tipus K12, col.locat i provat

Rend.: 32,080 26,47 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,00000 = 0,32731
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 1,07170
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 1,23628

Subtotal: 2,63529 2,63529
Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,130 /R x 3,30000 = 0,01337
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,210 /R x 37,14000 = 1,40085
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,130 /R x 35,62000 = 0,14435

Subtotal: 1,55857 1,55857
Materials

BF32U010 m Tub de fosa dúctil de DN 100 mm, segons la norma
ISO 2531, tipus K9, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i
peces especials, tipus K12

1,020      x 21,83000 = 22,26660

B0111000 m3 Aigua 0,009      x 0,94000 = 0,00846

Subtotal: 22,27506 22,27506

COST DIRECTE 26,46892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,46892

P-144 GS1CR010 u Purgador d'aire roscat de DN 1' i PN 16 de pressió de
treball, cos i tapa de fosa i boia i parts internes d'acer
inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i accessoris
necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la
canonada i provat

Rend.: 1,000 242,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 19,83000

Subtotal: 36,44000 36,44000
Materials

BN311001 u Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN
16, d'acer inoxidable

1,000      x 18,35000 = 18,35000

BJM4UR10 u Purgador d'aire roscat d'1' de DN 40 i PN 16, amb
cos i tapa de fosa i boia i interior d'acer inoxidable

1,000      x 188,13000 = 188,13000

Subtotal: 206,48000 206,48000

COST DIRECTE 242,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,92000
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PARTIDES D'OBRA

P-145 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
telescòpica amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i
tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en
fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 174,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,44000 = 20,44000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 19,83000

Subtotal: 40,27000 40,27000
Materials

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de DN 80 mm, PN 16

1,000      x 10,70000 = 10,70000

BN12R140 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 123,36000 = 123,36000

Subtotal: 134,06000 134,06000

COST DIRECTE 174,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,33000

P-146 GS5TV100 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN
100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 136,46 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 20,44000 = 10,22000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,83000 = 9,91500

Subtotal: 20,13500 20,13500
Materials

BNZ1V100 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i
junta piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

1,000      x 112,54000 = 112,54000

BNWMV100 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de
desmuntatge de DN 100 mm; PN 16

1,000      x 3,78000 = 3,78000

Subtotal: 116,32000 116,32000

COST DIRECTE 136,45500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,45500

P-147 OF21D211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 4'' de
diàmetre nominal, segons la norma DIN 2440 ST-35,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 0,943 99,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 4,45387
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 21,02863
A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 20,53022

Subtotal: 46,01272 46,01272
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 37,14000 = 15,36013

Subtotal: 15,36013 15,36013
Materials

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,220      x 2,31000 = 0,50820
BFY21D1U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs

d´acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´,
roscat

0,500      x 3,92000 = 1,96000

BF21D20U m Tub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
4´´, segons la norma DIN 2440 ST-35

1,000      x 20,32000 = 20,32000

BFW21D1U u Accessori per a tubs d´acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 4´´, per a roscar

0,150      x 103,49000 = 15,52350

Subtotal: 38,31170 38,31170
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 99,68455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,68455

P-148 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 16,700 36,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 1,18743
A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,31856
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,25150

Subtotal: 3,75749 3,75749
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 37,14000 = 0,28467
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 1,207 /R x 3,30000 = 0,23851
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 35,62000 = 0,22822

Subtotal: 0,75140 0,75140
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,94000 = 0,03572
BFB20315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa

circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

1,030      x 31,01000 = 31,94030

Subtotal: 31,97602 31,97602

COST DIRECTE 36,48491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,48491

P-149 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 16,710 55,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,31718
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 1,18671
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,25135

Subtotal: 3,75524 3,75524
Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,30000 = 0,02113
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 35,62000 = 0,22809
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 37,14000 = 0,28450
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Subtotal: 0,53372 0,53372
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,94000 = 0,03572
BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa

circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

1,030      x 49,33000 = 50,80990

Subtotal: 50,84562 50,84562

COST DIRECTE 55,13458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,13458

P-150 OFB1U709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
90 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat

Rend.: 72,660 10,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 0,53289
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,27291
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,05780

Subtotal: 0,86360 0,86360
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,326 /R x 35,62000 = 0,15981
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,391 /R x 37,14000 = 0,19986
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,326 /R x 3,30000 = 0,01481
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
0,400 /R x 3,60000 = 0,01982

Subtotal: 0,39430 0,39430
Materials

BFB1U709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90
mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 9,26000 = 9,53780

B0111000 m3 Aigua 0,008      x 0,94000 = 0,00752

Subtotal: 9,54532 9,54532

COST DIRECTE 10,80322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,80322

P-151 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

Rend.: 1,000 208,27 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 17,19000
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600

Subtotal: 21,15600 21,15600
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 37,14000 = 5,57100

Subtotal: 5,57100 5,57100
Materials

BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 100mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i
brides d'acer al carboni.

1,000      x 181,54000 = 181,54000

Subtotal: 181,54000 181,54000

COST DIRECTE 208,26700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,26700

P-152 OK1V1VT05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de tall de
comporta DN 100. Fossa dúctil PN10

Rend.: 1,000 224,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 19,83000
A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000

Subtotal: 43,39000 43,39000
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 0,74600

Subtotal: 0,74600 0,74600
Materials

BFV1VC05 u Vàlvula de tall de comporta DN 100. Fossa dúctil
PN10
Longitud de muntatge 190 mm pes 22 kg

1,000      x 180,15000 = 180,15000

Subtotal: 180,15000 180,15000

COST DIRECTE 224,28600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,28600
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PARTIDES ALÇADES

XPA013 pa Partida alçada a justificar per la separació i deposició
de residus d'acord amb el PGR.

Rend.: 1,000 365,97 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 17.289,48 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA10004 h Lloguer de bomba centrífuga submergida per
desviament d'aigües resdiuals durent les obres, de 15
Kw i 200 m3/h

Rend.: 1,000 17,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA10006 pa Partida alçada a justificar per realització de muret de
retenció d'aigües per posicionar bomba de desviament

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1I013 pa Partida alçada a justificar per a inspecció interior de
col·lectors amb CCTV i informe de resultats,
considerant  jornades

Rend.: 1,000 800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z001 pa Partida alçada a justificar de connexió a canonada
existent

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z003 pa Partida alçada a justificar de drets d'escomesa a
companyia elèctrica per 5 KW

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z004 pa Partida alçada a justificar de projecte de legalització
d'enllumenat. Inclou gestió, visat, legalitzat i taxes.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z005 pa Partida alçada a justificar de serveis afectats Rend.: 1,000 6.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z006 pa Partida alçada a justificar per imprevistos Rend.: 1,000 4.260,90 €
_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z007 pa Partida alçada a justificar per localització de serveis
existents

Rend.: 1,000 3.639,52 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z008 pa Partida alçada a justificar per trasllats de maquinària
d'asfaltat segons justificants

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA1Z011 pa Partida alçada a justificar per recreixement de tapes
existents a cota de paviment

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z012 pa Partida alçada a justificar per realitzar creuaments de
serveis auxiliars

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z014 pa Partida alçada a justificar per adecuacions
edificacions i elements sortints existents en patis
interiors, després d'enderroc i formació de mur de
tancament.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z0015 pa Partida alçada per manteniment de jardineria durant
el periode de garantia., incloent totes les operacions
de manteniment i substitució de les espècies
plantades que sigui necessari

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z0016 pa Plantació d'espècies arbustives selecciones d'acord
amb els requeriments i instruccions de DF i d'acord
amb els criteris municipals.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z0018 pa Partida alçada a justificar per adequació enllumenat
existent segons indicacions del serveis tècnics
d'enginyeria municipal

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1Z0020 u Partida alçada a justificar per plantació d'arbres
previstos a projecte, des de lloc d'acopi fins a
escossell, amb pa de terra. Inclou totes les
operacions necessàries per a transport, tutors en cas
necessari, terra d'aportació suplementària seguint
instruccions de direcció facultativa.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 655.474,63

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 655.474,63.................................................................... 39.328,48

13,00 % Despeses Generals SOBRE 655.474,63............................................................... 85.211,70

Subtotal 780.014,81

18,00 % IVA SOBRE 780.014,81......................................................................................... 140.402,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 920.417,48

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS )
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El REIAL DECRET 105/2008, d’ 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus 

de construcció i demolició, defineix els conceptes de productor de residus i imposa al productor 

dels residus la inclusió en el projecte d’obra d’un Estudi de gestió de de residus que es 

produiran durant la obra, incloent, entre d’altres, una estimació de la quantitat, mesures 

genèriques de prevenció que s’adoptaran, la destinació prevista per als residus, així com una 

valoració de la despesa derivada de la gestió, que haurà de formar part del pressupost del 

projecte. 

 

També, com a mesura especial de prevenció, s’estableix la obligació, en el cas d’obres de 

demolició, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos que es puguin generar, 

procedir a la seva retirada selectiva i lliurament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

 

El constructor, per la seva part, estarà obligat a la presentació a la propietat de l’obra, d’un pla 

de gestió de residus de construcció, en la que es concreti com s’aplicarà l’estudi de gestió del 

projecte, asumir els costos i presentar la documentació acreditativa de la coreecta gestió dels 

residus. 

 

Per últim, en les obres en que les Administracions Públiques intervinguin com a promotors, 

s’estableix com a promotors, hauran de fomentar les mesures per a la prevenció de residus de 

construcció i demolició i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la seva 

valorització. 

 

Al present annex, d’Estudi de Gestió de Residus, es recullen les mesures aplicades en al 

Projecte.  

 

2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la seva naturalesa i amb la quantitat 

que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

Segons això els residus s’hauran de: 
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 quantificar per tipologies i fases d’obra 

 estimar la producción en tones i en metres cúbics 

 codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 

L’estimació de la quantitat i tipologia de residus s’ha realitzat en base a la “Guia de per a la 

redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc”. 

 

La previsió que es fa respecte la producció de residus de construcció i demolició és la següent:  

 

 
VIALS 

Materials 
 

Volum real Volum 
aparent 

Pes Superfície Pes total Volum total 
real 

Volum 
total 
aparent 

  Inert, No 
Especial, 
Especial 

(m3 
residu/m2 
construït) 

(m3 
residu/m2 
construït) 

(kg/m2 
construït) 

m2  Tn m3 residu m3 residu 

170504 
(terres i 
pedres 
diferents dels 
especificats 
en el codi 
170503*) Inert 0.12 0.144 300 56.800 - - - 
170302 
(barreges 
bituminoses 
diferents de 
les barreges 
especificades 
en el codi 
170301*) No 

Especial 0.15 0.25 195 5.486 129,0 71.86 119,76 
170405 (ferro 
i acer) 

No 
Especial 0.0001 0.0002 0.5 10.027,50 5.01 1.00 2.00 

170203 
(plàstic) 

No 
Especial 0.0001 0.0002 0.5 10.027,50 5.01 1.00 2.00 

 160504 
Aerosols 

Especial  
 
- - - 10.027,50 0,006 0,5 0,013 

170101 
Formigó 

Inert 

0.12 0.084 300 50 15 4,2 6 

 
 
 
3. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A OBRA 

 

En aquest apartat s’inclouen les accions de minimització que s’han tingut en compte durant la 

redacció del projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 

durant la fase d’obra i reduir-ne la seva producció. 
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La fitxa següent recull les accions de minimització i prevenció, que s’han tingut en compte 

abans de començar el projecte i que s’asenyalen les bones pràctiques que s’han aplicat. 
 

FITXA DE LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 
PROJECTE 

Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament?   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a  obra sense 
gairebé generar residus?   

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar?   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   
5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 S’ha modulat el projecte per minimitzar els retalls?   
7 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?   

 

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 
 
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de camins rurals esta 
formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests 
sempre han d’anar separats de la resta). 
 
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 
si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa 
neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 
els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i 
des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, 
en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
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En aquest cas es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en 
diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins 
residus ha de contindre cada recipient. 
 
 
 
RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.  
 
 Formigó: 80 T                        
 Maons, teules, ceràmics: 40 T           
  Metall: 2 T                               
 Fusta: 1 T          
 Vidre: 1 T         
 Plàstic: 0,5 T                              
 Paper i Cartró: 0,5 T. 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les 
quantitats passaran a ser la meitat). 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 
− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i 
fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals 
− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 
− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites 
− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts 
Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall        contenidor per fusta  
  
 contenidor per plàstic    contenidor per paper i 
cartró 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
 contenidor per ...    contenidor per ... 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials 
barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap 
a un gestor que li faci un tractament previ.             
 
 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al 
volum inicial de residus petris) 
(kg):           (m3):  

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 
i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als 
residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 
fusta ferralla paper i 

cartró 
plàstic cables 

elèctrics 
  

     
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 
amb la legislació de residus Especials. 
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Les opcions externes de gestió són: 
 
MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
4 Destí dels residus segons 

tipologia  
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 Inerts  Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       
  Planta de transferència      
  Planta de selecció      
   Dipòsit 278,10 133,49 E-428.97 Dipòsit controlat de 

runes de la 
Capellana 

 

 Residus No Especials Quantitat estimada Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       
   Reciclatge de metall 8,99 3.60 

E-406.97 
Hierros y 
desguaces SA 

 

   Reciclatge de fusta      
  Reciclatge de plàstic 8.99 3.60 E-385.97 Forès   
  Reciclatge paper-cartó      
  Reciclatge altres      
  Planta de transferència      
  Planta de selecció      
  Dipòsit 163,6 149,36 E-428.97 Dipòsit controlat de 

runes  
 

 Residus Especials  Quantitat estimada Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de gestió de     
residus especials 

0,013 0,026 E-01.89 ATLAS GESTION 
MEDIOAMBIENTAL 

 

 
 
Barcelona, novembre de 2011 
L'Arquitecte redactor: 
 
 
Josep Maria Pujol i Argelich 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 17.
CÀLCULS ESTRUCTURAL MUR

  



MUR 
 

 
1. Geometria 

 
Croquis 

 
 
 
 

 
 
 
Malla de punts del parament vertical 
 

NUDO X(cm) Y(cm) 

1 0,00 0,00 

2 0,00 500,00 

3 100,00 500,00 

4 100,00 0,00 

5 0,00 25,00 

6 0,00 50,00 

7 0,00 75,00 

8 0,00 100,00 

9 0,00 125,00 

10 0,00 150,00 

11 0,00 175,00 

12 0,00 200,00 

13 0,00 225,00 

14 0,00 250,00 

15 0,00 275,00 

NUDO X(cm) Y(cm) 

16 0,00 300,00 

17 0,00 325,00 

18 0,00 350,00 

19 0,00 375,00 

20 0,00 400,00 

21 0,00 425,00 

22 0,00 450,00 

23 0,00 475,00 

24 25,00 500,00 

25 50,00 500,00 

26 75,00 500,00 

27 100,00 25,00 

28 100,00 50,00 

29 100,00 75,00 

30 100,00 100,00 



NUDO X(cm) Y(cm) 

31 100,00 125,00 

32 100,00 150,00 

33 100,00 175,00 

34 100,00 200,00 

35 100,00 225,00 

36 100,00 250,00 

37 100,00 275,00 

38 100,00 300,00 

39 100,00 325,00 

40 100,00 350,00 

41 100,00 375,00 

42 100,00 400,00 

43 100,00 425,00 

44 100,00 450,00 

45 100,00 475,00 

46 25,00 0,00 

47 50,00 0,00 

48 75,00 0,00 

49 25,00 25,00 

50 25,00 50,00 

51 25,00 75,00 

52 25,00 100,00 

53 25,00 125,00 

54 25,00 150,00 

55 25,00 175,00 

56 25,00 200,00 

57 25,00 225,00 

58 25,00 250,00 

59 25,00 275,00 

60 25,00 300,00 

61 25,00 325,00 

62 25,00 350,00 

63 25,00 375,00 

64 25,00 400,00 

65 25,00 425,00 

66 25,00 450,00 

67 25,00 475,00 

68 50,00 25,00 

69 50,00 50,00 

NUDO X(cm) Y(cm) 

70 50,00 75,00 

71 50,00 100,00 

72 50,00 125,00 

73 50,00 150,00 

74 50,00 175,00 

75 50,00 200,00 

76 50,00 225,00 

77 50,00 250,00 

78 50,00 275,00 

79 50,00 300,00 

80 50,00 325,00 

81 50,00 350,00 

82 50,00 375,00 

83 50,00 400,00 

84 50,00 425,00 

85 50,00 450,00 

86 50,00 475,00 

87 75,00 25,00 

88 75,00 50,00 

89 75,00 75,00 

90 75,00 100,00 

91 75,00 125,00 

92 75,00 150,00 

93 75,00 175,00 

94 75,00 200,00 

95 75,00 225,00 

96 75,00 250,00 

97 75,00 275,00 

98 75,00 300,00 

99 75,00 325,00 

100 75,00 350,00 

101 75,00 375,00 

102 75,00 400,00 

103 75,00 425,00 

104 75,00 450,00 

105 75,00 475,00 

 
 
2. Càrregues 
 
Pes propi: Densitat: 2,50 t/m3 
 
PRESSIÓ TERRES 
 
Empenta activa Empenta passiva 

Densitat: 1,90 t/m3 
Angle de fregament intern: 33,00° 
Angle de fregament mur/terreny: 22° 
Alçada de terres en trasdós: 5,00 m 
 
 

Densitat: 1,73 t/m3 
Angle de fregament intern: 30,00° 
Angle de fregament mur/terreny: 20° 
Alçada de terres en intradós: 2,00 m 
 



 
SOBRECÀRREGA D’ÚS 
 
Sobrecàrrega de valor 300 kg/m2 
 
COMBINACIONS D’ACCIONS 
 
Les càrregues esmentades es combinen segons la següent combinació d’hipòtesis: 
 

HIPÒTESI 
1 - Càrrega permanent (pes propi) 
2 - Càrrega permanent (empenta terres activa) 
3 - Càrrega permanent (empenta terres 
passiva) 
4 - Sobrecàrrega d'ús 

 
COMBINACIÓ PER ELU 

 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 

1 1,00 1,50   
2 1,00 1,50 1,00  
3 1,00 1,50 1,00 1,60 
     

* La combinació 1 correspon en fase d'execució sense  
considerar l'empenta de terres passiva 

 
COMBINACIÓ PER ELS 

 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 

1 1,00 1,00 1,00  
2 1,00 1,00 1,00 0,60 

 
3. Esforços 
 
Els esforços que es generen en cada punt del parament vertical del mur són els 
següents: 
 

NN HIP Fx(T /m) Fy Txy Txz Tyz My(mT /m) Mx Mxy 

1 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +20,361 +0,000 +0,000 +0,118 

1 M- -0,992 -4,962 -0,583 -0,000 +0,000 -0,373 -1,866 +0,000 

2 M+ +0,000 +0,000 +0,006 +0,000 +0,000 +0,000 +0,002 +0,000 

2 M- -0,011 -0,123 +0,000 -0,011 -0,044 -0,003 +0,000 -0,002 

3 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,011 +0,000 +0,000 +0,002 +0,002 

3 M- -0,011 -0,123 -0,006 +0,000 -0,044 -0,003 +0,000 +0,000 

4 M+ +0,000 +0,000 +0,583 +0,000 +20,361 +0,000 +0,000 +0,000 

4 M- -0,992 -4,962 +0,000 -0,000 +0,000 -0,373 -1,866 -0,118 

5 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +18,134 +0,000 +0,034 +0,279 

5 M- -0,052 -4,461 -0,176 -0,465 +0,000 -0,039 +0,000 +0,000 

6 M+ +0,005 +0,000 +0,013 +0,316 +13,142 +0,020 +3,054 +0,339 



6 M- +0,000 -4,055 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 

7 M+ +0,022 +0,000 +0,024 +0,407 +7,704 +0,076 +4,873 +0,228 

7 M- +0,000 -3,892 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 

8 M+ +0,011 +0,000 +0,019 +0,390 +2,833 +0,080 +5,701 +0,107 

8 M- +0,000 -3,719 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 

9 M+ +0,003 +0,000 +0,013 +0,308 +0,000 +0,066 +5,768 +0,000 

9 M- +0,000 -3,510 +0,000 +0,000 -0,982 +0,000 +0,000 -0,001 

10 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,200 +0,000 +0,045 +5,304 +0,000 

10 M- +0,000 -3,282 +0,000 +0,000 -3,577 +0,000 +0,000 -0,081 

11 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,091 +0,000 +0,023 +4,533 +0,000 

11 M- -0,000 -3,048 +0,000 +0,000 -4,898 +0,000 +0,000 -0,126 

12 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,006 +0,000 +0,005 +3,670 +0,000 

12 M- -0,000 -2,813 +0,000 +0,000 -5,062 +0,000 +0,000 -0,142 

13 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +2,870 +0,000 

13 M- -0,000 -2,578 +0,000 -0,040 -4,564 -0,006 +0,000 -0,137 

14 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +2,189 +0,000 

14 M- -0,000 -2,344 +0,000 -0,057 -3,911 -0,011 +0,000 -0,123 

15 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +1,627 +0,000 

15 M- -0,000 -2,109 +0,000 -0,060 -3,257 -0,013 +0,000 -0,105 

16 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +1,170 +0,000 

16 M- +0,000 -1,875 +0,000 -0,058 -2,643 -0,013 +0,000 -0,086 

17 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +0,809 +0,000 

17 M- +0,000 -1,641 +0,000 -0,054 -2,084 -0,012 +0,000 -0,069 

18 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +0,530 +0,000 

18 M- +0,000 -1,406 +0,000 -0,047 -1,587 -0,010 +0,000 -0,053 

19 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +0,325 +0,000 

19 M- -0,000 -1,172 +0,000 -0,041 -1,157 -0,009 +0,000 -0,039 

20 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +0,181 +0,000 

20 M- -0,000 -0,938 +0,000 -0,034 -0,796 -0,008 +0,000 -0,028 

21 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +0,087 +0,000 

21 M- -0,000 -0,704 +0,000 -0,027 -0,503 -0,006 +0,000 -0,018 

22 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +0,033 +0,000 

22 M- -0,000 -0,472 +0,000 -0,022 -0,277 -0,005 +0,000 -0,011 

23 M+ +0,000 +0,000 +0,008 +0,000 +0,000 +0,000 +0,008 +0,000 

23 M- -0,001 -0,238 +0,000 -0,018 -0,112 -0,004 +0,000 -0,005 

24 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,003 +0,000 

24 M- -0,013 -0,120 -0,000 -0,007 -0,011 -0,006 +0,000 -0,002 

25 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,004 +0,000 

25 M- -0,015 -0,121 -0,000 -0,000 -0,017 -0,009 +0,000 -0,000 

26 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,007 +0,000 +0,000 +0,003 +0,002 

26 M- -0,013 -0,120 +0,000 +0,000 -0,012 -0,006 +0,000 +0,000 

27 M+ +0,000 +0,000 +0,176 +0,465 +18,134 +0,000 +0,034 +0,000 

27 M- -0,052 -4,461 +0,000 +0,000 +0,000 -0,039 +0,000 -0,279 

28 M+ +0,005 +0,000 +0,000 +0,000 +13,142 +0,020 +3,054 +0,000 

28 M- +0,000 -4,055 -0,013 -0,316 +0,000 +0,000 +0,000 -0,339 

29 M+ +0,022 +0,000 +0,000 +0,000 +7,704 +0,076 +4,873 +0,000 

29 M- +0,000 -3,892 -0,024 -0,407 +0,000 +0,000 +0,000 -0,228 

30 M+ +0,011 +0,000 +0,000 +0,000 +2,833 +0,080 +5,701 +0,000 

30 M- +0,000 -3,719 -0,019 -0,390 +0,000 +0,000 +0,000 -0,107 

31 M+ +0,003 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,066 +5,768 +0,001 

31 M- +0,000 -3,510 -0,013 -0,308 -0,982 +0,000 +0,000 +0,000 

32 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,045 +5,304 +0,081 



32 M- +0,000 -3,282 -0,010 -0,200 -3,577 +0,000 +0,000 +0,000 

33 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,023 +4,533 +0,126 

33 M- -0,000 -3,048 -0,010 -0,091 -4,898 +0,000 +0,000 +0,000 

34 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,005 +3,670 +0,142 

34 M- -0,000 -2,813 -0,010 -0,006 -5,062 +0,000 +0,000 +0,000 

35 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,040 +0,000 +0,000 +2,870 +0,137 

35 M- -0,000 -2,578 -0,010 +0,000 -4,564 -0,006 +0,000 +0,000 

36 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,057 +0,000 +0,000 +2,189 +0,123 

36 M- -0,000 -2,344 -0,010 +0,000 -3,911 -0,011 +0,000 +0,000 

37 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,060 +0,000 +0,000 +1,627 +0,105 

37 M- -0,000 -2,109 -0,010 +0,000 -3,257 -0,013 +0,000 +0,000 

38 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,058 +0,000 +0,000 +1,170 +0,086 

38 M- +0,000 -1,875 -0,010 +0,000 -2,643 -0,013 +0,000 +0,000 

39 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,054 +0,000 +0,000 +0,809 +0,069 

39 M- +0,000 -1,641 -0,010 +0,000 -2,083 -0,012 +0,000 +0,000 

40 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,047 +0,000 +0,000 +0,530 +0,053 

40 M- +0,000 -1,406 -0,010 +0,000 -1,587 -0,010 +0,000 +0,000 

41 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,041 +0,000 +0,000 +0,325 +0,039 

41 M- -0,000 -1,172 -0,010 +0,000 -1,158 -0,009 +0,000 +0,000 

42 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,034 +0,000 +0,000 +0,181 +0,028 

42 M- -0,000 -0,938 -0,010 +0,000 -0,797 -0,008 +0,000 +0,000 

43 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,027 +0,000 +0,000 +0,087 +0,018 

43 M- -0,000 -0,704 -0,010 +0,000 -0,503 -0,006 +0,000 +0,000 

44 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,022 +0,000 +0,000 +0,033 +0,011 

44 M- -0,000 -0,472 -0,010 +0,000 -0,277 -0,005 +0,000 +0,000 

45 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,018 +0,000 +0,000 +0,008 +0,005 

45 M- -0,001 -0,238 -0,008 +0,000 -0,112 -0,004 +0,000 +0,000 

46 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +16,590 +0,000 +0,000 +0,099 

46 M- -0,909 -4,543 -0,232 -0,000 +0,000 -0,347 -1,735 +0,000 

47 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +15,921 +0,000 +0,000 +0,000 

47 M- -0,905 -4,524 +0,000 +0,000 +0,000 -0,314 -1,572 -0,000 

48 M+ +0,000 +0,000 +0,232 +0,000 +16,590 +0,000 +0,000 +0,000 

48 M- -0,909 -4,543 +0,000 -0,000 +0,000 -0,347 -1,735 -0,099 

49 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +13,331 +0,000 +0,083 +0,161 

49 M- -0,184 -4,415 -0,086 -0,221 +0,000 -0,126 +0,000 +0,000 

50 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,197 +7,849 +0,069 +3,053 +0,171 

50 M- -0,029 -4,265 -0,010 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 

51 M+ +0,015 +0,000 +0,016 +0,313 +3,978 +0,146 +4,847 +0,134 

51 M- +0,000 -3,998 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 

52 M+ +0,012 +0,000 +0,010 +0,300 +1,096 +0,148 +5,665 +0,069 

52 M- +0,000 -3,753 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 

53 M+ +0,005 +0,000 +0,003 +0,237 +0,000 +0,121 +5,737 +0,007 

53 M- +0,000 -3,515 +0,000 +0,000 -0,981 +0,000 +0,000 +0,000 

54 M+ +0,001 +0,000 +0,001 +0,154 +0,000 +0,080 +5,281 +0,000 

54 M- +0,000 -3,281 +0,000 +0,000 -2,299 +0,000 +0,000 -0,040 

55 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,071 +0,000 +0,039 +4,520 +0,000 

55 M- +0,000 -3,047 -0,000 +0,000 -2,878 +0,000 +0,000 -0,069 

56 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,006 +0,000 +0,007 +3,666 +0,000 

56 M- -0,000 -2,812 -0,000 +0,000 -2,780 +0,000 +0,000 -0,082 

57 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +2,872 +0,000 

57 M- -0,000 -2,578 -0,000 -0,030 -2,350 -0,013 +0,000 -0,082 

58 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +2,194 +0,000 



58 M- -0,000 -2,344 -0,000 -0,043 -1,929 -0,021 +0,000 -0,075 

59 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,633 +0,000 

59 M- -0,000 -2,109 -0,000 -0,046 -1,566 -0,023 +0,000 -0,064 

60 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,177 +0,000 

60 M- +0,000 -1,875 -0,000 -0,045 -1,249 -0,023 +0,000 -0,053 

61 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,814 +0,000 

61 M- +0,000 -1,641 -0,000 -0,041 -0,969 -0,021 +0,000 -0,043 

62 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,536 +0,000 

62 M- -0,000 -1,406 +0,000 -0,036 -0,727 -0,019 +0,000 -0,033 

63 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,329 +0,000 

63 M- -0,000 -1,172 +0,000 -0,031 -0,519 -0,016 +0,000 -0,025 

64 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,185 +0,000 

64 M- -0,000 -0,937 +0,000 -0,026 -0,345 -0,014 +0,000 -0,018 

65 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,090 +0,000 

65 M- -0,000 -0,703 +0,000 -0,021 -0,207 -0,011 +0,000 -0,012 

66 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,036 +0,000 

66 M- -0,000 -0,468 +0,000 -0,016 -0,103 -0,009 +0,000 -0,007 

67 M+ +0,001 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 

67 M- +0,000 -0,234 -0,000 -0,015 -0,035 -0,007 +0,000 -0,003 

68 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +13,353 +0,000 +0,155 +0,000 

68 M- -0,323 -4,403 -0,000 -0,000 +0,000 -0,208 +0,000 +0,000 

69 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +8,459 +0,117 +3,047 +0,000 

69 M- -0,020 -4,261 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 -0,000 

70 M+ +0,021 +0,000 +0,000 +0,000 +4,336 +0,211 +4,802 +0,000 

70 M- +0,000 -4,041 +0,000 -0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 

71 M+ +0,015 +0,000 +0,000 +0,000 +1,213 +0,215 +5,618 +0,000 

71 M- +0,000 -3,774 +0,000 -0,000 +0,000 +0,000 +0,000 -0,000 

72 M+ +0,006 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,173 +5,696 +0,000 

72 M- +0,000 -3,522 +0,000 -0,000 -1,026 +0,000 +0,000 +0,000 

73 M+ +0,001 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,115 +5,253 +0,000 

73 M- +0,000 -3,282 +0,000 -0,000 -2,456 +0,000 +0,000 -0,000 

74 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,056 +4,506 +0,000 

74 M- +0,000 -3,046 +0,000 +0,000 -3,092 +0,000 +0,000 -0,000 

75 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,009 +3,662 +0,000 

75 M- -0,000 -2,812 +0,000 +0,000 -3,001 +0,000 +0,000 -0,000 

76 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +2,874 +0,000 

76 M- -0,000 -2,578 +0,000 -0,000 -2,549 -0,019 +0,000 -0,000 

77 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +2,201 +0,000 

77 M- -0,000 -2,344 -0,000 -0,000 -2,099 -0,031 +0,000 +0,000 

78 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,641 +0,000 

78 M- -0,000 -2,109 -0,000 +0,000 -1,708 -0,034 +0,000 +0,000 

79 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,184 +0,000 

79 M- +0,000 -1,875 -0,000 +0,000 -1,363 -0,033 +0,000 -0,000 

80 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,822 +0,000 

80 M- +0,000 -1,641 +0,000 +0,000 -1,060 -0,030 +0,000 +0,000 

81 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,542 +0,000 

81 M- -0,000 -1,406 +0,000 -0,000 -0,795 -0,027 +0,000 +0,000 

82 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,335 +0,000 

82 M- -0,000 -1,172 -0,000 +0,000 -0,569 -0,023 +0,000 -0,000 

83 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,189 +0,000 

83 M- -0,000 -0,937 +0,000 +0,000 -0,380 -0,020 +0,000 +0,000 

84 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,094 +0,000 



84 M- -0,000 -0,702 +0,000 +0,000 -0,228 -0,016 +0,000 -0,000 

85 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,039 +0,000 

85 M- -0,000 -0,468 -0,000 -0,000 -0,116 -0,012 +0,000 -0,000 

86 M+ +0,002 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,012 +0,000 

86 M- +0,000 -0,234 +0,000 +0,000 -0,043 -0,010 +0,000 +0,000 

87 M+ +0,000 +0,000 +0,086 +0,221 +13,331 +0,000 +0,083 +0,000 

87 M- -0,184 -4,415 +0,000 +0,000 +0,000 -0,126 +0,000 -0,161 

88 M+ +0,000 +0,000 +0,010 +0,000 +7,849 +0,069 +3,053 +0,000 

88 M- -0,029 -4,265 +0,000 -0,197 +0,000 +0,000 +0,000 -0,171 

89 M+ +0,015 +0,000 +0,000 +0,000 +3,978 +0,146 +4,847 +0,000 

89 M- +0,000 -3,998 -0,016 -0,313 +0,000 +0,000 +0,000 -0,134 

90 M+ +0,012 +0,000 +0,000 +0,000 +1,096 +0,148 +5,665 +0,000 

90 M- +0,000 -3,753 -0,010 -0,300 +0,000 +0,000 +0,000 -0,069 

91 M+ +0,005 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,121 +5,737 +0,000 

91 M- +0,000 -3,515 -0,003 -0,237 -0,981 +0,000 +0,000 -0,007 

92 M+ +0,001 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,080 +5,281 +0,040 

92 M- +0,000 -3,281 -0,001 -0,154 -2,299 +0,000 +0,000 +0,000 

93 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,039 +4,520 +0,069 

93 M- +0,000 -3,047 +0,000 -0,071 -2,878 +0,000 +0,000 +0,000 

94 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,007 +3,666 +0,082 

94 M- -0,000 -2,812 +0,000 -0,006 -2,780 +0,000 +0,000 +0,000 

95 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,030 +0,000 +0,000 +2,872 +0,082 

95 M- -0,000 -2,578 +0,000 +0,000 -2,350 -0,013 +0,000 +0,000 

96 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,043 +0,000 +0,000 +2,194 +0,075 

96 M- -0,000 -2,344 +0,000 +0,000 -1,929 -0,021 +0,000 +0,000 

97 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,047 +0,000 +0,000 +1,633 +0,064 

97 M- -0,000 -2,109 +0,000 +0,000 -1,567 -0,023 +0,000 +0,000 

98 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,045 +0,000 +0,000 +1,177 +0,053 

98 M- +0,000 -1,875 +0,000 +0,000 -1,249 -0,023 +0,000 +0,000 

99 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,041 +0,000 +0,000 +0,814 +0,043 

99 M- +0,000 -1,641 +0,000 +0,000 -0,969 -0,021 +0,000 +0,000 

100 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,036 +0,000 +0,000 +0,536 +0,033 

100 M- -0,000 -1,406 -0,000 +0,000 -0,727 -0,019 +0,000 +0,000 

101 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,031 +0,000 +0,000 +0,329 +0,025 

101 M- -0,000 -1,172 -0,000 +0,000 -0,519 -0,016 +0,000 +0,000 

102 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,026 +0,000 +0,000 +0,185 +0,018 

102 M- -0,000 -0,937 -0,000 +0,000 -0,346 -0,014 +0,000 +0,000 

103 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,021 +0,000 +0,000 +0,090 +0,012 

103 M- -0,000 -0,703 -0,000 +0,000 -0,207 -0,011 +0,000 +0,000 

104 M+ +0,000 +0,000 +0,000 +0,016 +0,000 +0,000 +0,036 +0,007 

104 M- -0,000 -0,468 -0,000 +0,000 -0,103 -0,009 +0,000 +0,000 

105 M+ +0,001 +0,000 +0,000 +0,015 +0,000 +0,000 +0,010 +0,003 

105 M- +0,000 -0,234 +0,000 +0,000 -0,036 -0,007 +0,000 +0,000 

 
 
D’altra manera, podem representar els esforços que s’obtenen en funció de la 
profunditat del mur al llarg del parament vertical; el següent croquis proporciona el 
moment flector X (Mx) en els diferents punts del mur en funció de l’alçada: 
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4. Comprovacions 
 
4.1. Comprovació al lliscament: 
 
F.S.d = Forces estabilitzadores / Forces desestabilitzadores > 1,5 
 

FS al lliscament 
Forces en contra del lliscament 17,46 
Forces que fan lliscar 6,49 
FS 2,69 

 
 
4.2. Comprovació al volcament: 
 
F.S.v = Moments estabilitzadors / Moments volcadors > 1,8 
 

FS al volcament 
Moments estabilitzadors 29,18 
Moments volcadors 10,82 
FS 2,70 

 
 
4.3. Comprovació a l’enfonsament: 
 
La comprovació a l’enfonsament assegura que el terreny té suficient capacitat portant 
com per suportar el pes de l’estructura. 
 
Es portaran a terme dues comprovacions: 
 

1) Que la tensió de vora mínima sigui positiva (amb la qual cosa s’assegura que no 
es produeixin traccions) 

 
2) Que la tensió de vora màxima no superi 4/3 de la tensió admissible del terreny 
(4/3 * Qadm = 4/3 * 20 t/m3 = 26,7 t/m3) 
 

Comprovació enfonsament 
N 20,43 
N*y 18,47 
y 0,90 
Alçada sabata 0,50 
e 0,10 
1/6*B 0,33 
e<(1/6)B ok 
Q màx 13,15 
Q mín 7,28 

 
 
 
 



5. Armat 
 
Seguidament s’adjunten les armadures dels murs i la comprovació de fissuració. 
 

Muro Cotas 
Espesor 
Longitud 

E(Kg/cm2) v 
Material  

Armadura 
horizontal 

Armadura 
vertical 

MUR1 0/500 25 
100 278005,9 
0,200 Hormigón Cara A(Z+) 21ø16s25 (93) 5ø16s25 (493) 

Fx/Fy:1,00/1,00 
Tp:1,00 Cara B(Z-) 21ø16s25 (93) 5ø16s25 (493) 

 
Refuerzos de 

borde ø16s25 (80+18+80) 
ø16s25 

(80+18+80) 
 Estribos ø12s25 ø12s25 

 
Fisura Cara 

A(Z+) 0,01 mm (< 0,30) 
0,04 mm (< 

0,30) 

 
Fisura Cara 

B(Z-) 0,01 mm (< 0,30) 
0,14 mm (< 

0,30) 

 
Esperas Cara 

A(Z+)  
5ø16s25 

(50H+85V)(135) 

 
Esperas Cara 

B(Z-)  
5ø16s25 

(50H+85V)(135) 

Zapata 
Ancho(cm) 

Canto(cm) X-
(cm) X+(cm)    

260 50 0 0 
Armadura 

longitudinal 
11ø12s25 

(15P+90+15P)(120)  

 
Armadura 

Transversal 
10ø20s10 

(20P+250+20P)(290)  
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
Dintre de les obres compreses al Projecte d’Urbanització del C/Navas de Tolosa 69, en el 
tram comprès entre el C/Pare Font i el C/Roger de Llúria) es defineixen dues fases 
corresponents a dues unitats d’execució independents per desenvolupar les obres del 
sector. 
 
 
La delimitació de les dues Unitats d’execució es troba reflexada a l’apèndix 1 del present 
annex.  
 

2.- CONSIDERACIONS GENERALS PER A LA EXECUCIÓ DEL SECTOR 
 
 
Les dues unitats d’execució definides en les que es situen les parcel·les edificables, es 
realitzaran en el mateix ordre que la construcció de les edificacions previstes.  
 
La primera unitat es troba delimitada pel Carrer Naves de Tolosa, segons els límits actuals 
del carrer. 
 
La segona unitat comprén la resta de la urbanització amb la execució del passatge i 
l’ampliació de la vorera nord del Carer Naves de Tolosa. 
 
Les superficies de les Unitats d’execució anteriorment indicades són les següents: 
 
 
Unitat Execució 1 FASE 1: 1.287,80 m2 
 
Unitat Execució 2 FASE 2:  2.324,15 m2 
 
El plànol següent mostra les  
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3.- ASSIGNACIÓ D’ETAPES 
 
 
Etapes comuns a les dues unitats d’execució: 
 
- Redacció dels Projectes de reparcel·lació i d’Urbanització. Un any. 
 
- Inici de la urbanització. Després de l’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització. 
 
-Enderrocs  naus existents: Un any a partir de la data d’aprovació del projecte. 
 
- Execució complerta de l’obra urbanitzadora. Dos anys a comptar des de la data 
d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 
 
Etapa d’edificació: 
 
En l’execució de l’edificació no es preveuen terminis màxims, doncs aquests es definiran a 
les llicències d’obres.  
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4.- COSTOS ECONÓMICS 
 
 
Els costos d’urbanització repercutits per a cada una de les fases d’actuació es reflexa a 
continuación.  
  
  

Concepte  FASE 1  FASE 2  TOTAL 

PEC  299.047,00 € 480.967,81 €  780.014,81 € 

PEC AMB IVA  352.875,46 € 567.542,02 €  920.417,48 € 

  
  

5.- CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
 
L’execució de les Unitats d’execució descrites, corresponenets a Fase 1 i la Fase 2 es 
poden desenvolupar de forma totalment independent. 
 
 
La Fase 1 es realitzarà primer. Aquesta actució ha d’executar-se necessàriament primer que 
la Fase 2.  
 
La implantació dels serveis a la Fase 1 tindrà en compte i preveurà les connexió i 
ampliacions de la Fase 2, d’acord amb les definicions i especificacions del Projecte 
Constructiu de la Urbanització. 
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PROMOTOR: AREA TRES S.A. 
 
DOCUMENT 2. PLÀNOLS 

Novembre de 2011 



 

ÍNDEX 

1 SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT   
1.1 Situació i emplaçament 1 
1.2 Emplaçament 1 
2 ESTAT ACTUAL   

2.1 Planta 1 
2.2 Reportatge Fotogràfic 1 
2.3 Perfil Longitudinal 1 
3 SERVEIS AFECTATS   

3.1 Xarxa Aigua Potable. Estat actual 1 
3.2 Xarxa Clavegueram. Estat actual 1 
3.3 Enllumenat Públic. Serveis existents 1 
3.4 Gas Natural. Estat actual 1 
3.5 Telecomunicacions. Estat actual 1 
3.6 Fecsa Endesa. Estat actual 1 
4 PROJECTE. Planta general   

4.1 Planta general  2 
4.2 Planta Paviments 1 
5 ENDERROCS 1 
6 TRAÇAT   

6.1 Traçat. Planta general 2 
6.2 Planta i Perfil Longitudianal   

6.2.1 C/Navas de Tolosa 1 
6.2.2 Passatge 1 
6.3 Perfils transversals 5 
7 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I REPLANTEIG 4 
8 SECCIONSTIPUS 3 
9 PAVIMENTACIÓ   

9.1 Pavimentació 1 
9.2 Detalls de Pavimentació 3 
10 PLANTA SENYALITZACIÓ 1 
11 MOBILIARI URBÀ 1 
12 ENLLUMENAT 1 
13 MARQUESINA 1 
14 XARXA SERVEIS ISUBMINISTRAMENTS   

14.1 Sanejament Pluvials 3 
14.2 Residuals 4 
14.3 Aigua Potable 4 
14.4 Gas Natural 1 
14.5 Telefonia i Telecomunicacions 2 
14.6 Enllumenat Públic 4 

   
   15 MUR 2 

16 LÍNIA ELÈCTRICA 2 

17 GIRS PERMESOS 3 
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1.- INTRODUCCIÓ 

1.1.- DEFINICIÓ 
 

El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt d'instruccions per al 

desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les 

unitats d'obra. 

 

1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present 

Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu 

contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò 

establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al Reglament General de Contractació i en 

el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut 

d'aquestes disposicions. 

 

1.3.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 
 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les 

prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, 

que es relacionen a continuació, o d’aquells que els complementin, rectifiquin o substitueixin: 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret 

1312/1988 del 28 de octubre). 

- EHE. 

- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, 

aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 

- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-posta a 

terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M. 

del 23 de juliol de 1949.  

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
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- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P. 

(PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial 

8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 

 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 

- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i 

Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 

20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71). 

- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. 

del 10 d'abril). 

- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica d'Alta 

Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de 

juliol). 

- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de 

febrer). 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost i Instruccions 

Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre del 2002. 

- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 

- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia 

(Decret del 12 de maig de 1954). 

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 

novembre). 

- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 

- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 

- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 

- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 

- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 

- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, publicades pel 

Ministerio de Obras Públicas. 

 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, 

afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 
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Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 

contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. En 

cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les 

prescripcions a complir. 

 

1.4.- CONDICIONS GENERALS 
 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen 

en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels materials que 

vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 

executar-se els assaigs oportuns. 

 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats 

abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle 

per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol 

treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser 

considerat com defectuós. 

 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 

característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 

immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.5.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

Les obres objecte del present "Projecte d’urbanització del C/ Navas de Tolosa 69 (Tram  C/ Pare 

Font i el C/ Roger de Llúria)” al  terme municipal de Terrassa, es troben descrites en la memòria, 

així com en els corresponents annexes. 
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2. - DISPOSICIONS  GENERALS 

2.1.- CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran 

d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els 

Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de 

l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats 

documents, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 

omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin 

estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

 

2.2.- AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ D'OBRA 
 

La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials 

emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en 

general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre 

que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

 

2.3.- SUB-CONTRACTES 
 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d'Obra 

de les mateixes. 

 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 

acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs 

que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva 

execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat 

contractual. 

 

D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, gas, telefonia i electricitat imposen un 

determinat subcontractista per a l'execució de les seves respectives xarxes, el Contractista 

adjudicatari de les obres d'urbanització l'haurà d'acceptar, sense cap dret a compensació 
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econòmica sigui quin sigui l'import que el subcontractista en qüestió li reclami. 

 

2.4.- PROGRAMA DE TREBALL 
 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un 

programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents 

unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, 

s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que 

es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran 

adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de 

l'Administració. 

 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà excempció alguna de 

responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

 

2.5.- REPLANTEIG DE LES OBRES 
 

El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i subministrarà 

a la Direcció d'Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 

efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es 

requereixin. 

 

2.6.- INICI I AVANÇ DE LES OBRES 
 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i començarà els 

treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui 

garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els 

terminis programats. 

 

2.7.- PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 
 



 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ NAVAS DE TOLOSA 69 (TRAM C/ PARE FONT I EL C/ ROGER DE 
LLÚRIA) T.M. TERRASSA 
 
 

Plec de condicions 
 

10 
 

A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s'estimin 

necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats se sotmetran a 

l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es 

requereixin per a la seva major comprensió. 

 

2.8.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'OBRA 
 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 

Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà ordenar o proposar les 

modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 

matèria. 

 

2.9.- OBLIGACIÓ DE REDACTAR EL PROJECTE DE FINAL D'OBRA 
 

El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim d'un 

mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte.  

 

L'incompliment d'aquest termini tindrà les mateixes repercussions que l'incompliment del 

termini d'obra. 

 

2.10.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 

l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el 

Projecte. 

 

2.11.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 
 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 

de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. núm. 67/1960 de la 

Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que 

poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 

 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin per 

al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se 
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en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments 

precisos. 

 

2.12.- CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 
 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 

trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que 

figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i 

s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el 

termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 

derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la 

seva perfecta regulació. 

 

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de semàfors. 

 

2.13.- PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, 

així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 

 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà 

responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels 

mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

 

2.14.- AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 
 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per 

tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment 

de la seva utilització. 

 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada 

acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 

aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 
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El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les balances o 

instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilització haurà 

d'anar precedida de la corresponent aprovació pel Director d’Obra. 

 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, sobre 

vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser 

prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, 

cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les 

condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o 

viceversa, els factors de conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al 

Contractista els valors adoptats. 

 

2.15.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 

seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per 

a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els 

materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst 

executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del Contractista, 

de manera immediata. 

 

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec del 

Contractista. 

 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del 

Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de 

qualsevol altra manera acceptable. 

 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a 

la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 
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Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 

dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui 

ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 

 

2.16.- CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 
 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 

instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge 

de les zones en que es trobin situades les Obres. 

 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin 

ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, 

en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

 

De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves 

instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament 

autoritzats per la Direcció d'Obra. 

 

2.17.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 

provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a 

partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 

d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres 

motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o 

qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

 

El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini de garantia, 

ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

 

2.18.- NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter 
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temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament 

restaurats a la seva forma original. 

 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a 

préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. 

Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en 

condicions acceptables. 

 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per a la seva realització. 

 

2.19.- DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la 

seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment 

estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de 

construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal 

o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de 

neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de 

la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els 

de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant 

carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació i 

conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de 

les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a 

l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i 

energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les 

deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a 

càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans 
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auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 

 

2.20.- ASSAIGS DE CONTROL 
 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i 

Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que 

successivament puguin ser d'aplicació. 

 

La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de 

la certificació de la unitat corresponent. 

 

Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el contractista 

ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació econòmica per part del 

contractista. 

 

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els 

assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del Pressupost d'Execució Per 

Contracte. 

 

2.21.- RECEPCIÓ  
 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la finalització de les 

Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat, qui 

nomenarà el seu Representant per a la recepció i qui, al mateix  temps, fixarà la data per a 

aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a la Direcció d'Obra. 

 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en 

Acta. 

 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, la 

Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 

 

2.22.- OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de 
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caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i 

aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda 

obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el 

Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 

 

2.23.- TERMINI D'EXECUCIÓ 
 

El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de Replanteig. 

 

L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data de 

l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la propietat autoritzi o sol·liciti un altre termini. 

 

2.24.- TERMINI DE GARANTIA 
 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 

 

2.25.- PENALITZACIONS 
 

El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que excedeixi 

del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu 

cas, descomptada de la liquidació de les obres. 

 

Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà una sanció 

del 1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia natural de retard en els terminis parcials 

que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 
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3.- CONSIDERACIONS GENERALS. 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres documents 

o parts del projecte. 

 

1) L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 

solapaments,  separadors, cavallets, etc, els quals es consideren repercutits en el preu 

del ferro. 

 

2) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-se 

cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de 

la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 

 

3) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 

projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà la 

seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades 

o amb poc amidament.  

 

4) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, 

qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc, que 

consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

 

5) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra requeriran 

l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del contractista. 

 

6) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i 

prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la D.O., no 

podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament.  

 

7) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó 

mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 

de formigó posat a obra. 
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El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessàries 

(inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant el 

formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou el tractament antiadherent, el 

desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, com també tots els matavius i forats 

que fixi la Direcció Facultativa. 

 

8) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 

impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es considera 

repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 

 

9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, a 

càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 

 

10) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser 

aprovat per la D.O. 

 

11)  El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del 

Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells 

assaigs que donin un resultat negatiu.  

 

12)  Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del contractista. 

Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

 

13)  Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre, sempre i quan no es 

digui el contrari 

 

14)  Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, 

prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 

 

15)  Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
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16)  Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 

 

17)  Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament 

(plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la D.O. 

 

 

 

 

 

Barcelona, Novembre de 2011 

L'autor del Projecte 

 

 

    

 

 

Josep Maria Pujol Argelich 

Arquitecte núm. col·legiat 32.975-2 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
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 7-234):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
     - En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
     - En la resta de casos:  <= 1 g/l 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
     - Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
     - Formigó armat:  <= 3 g/l 
     - Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
- 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 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B031U030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
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 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
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 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 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 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% 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 obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
- Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
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- 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: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- 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% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B032 - SAULONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
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 
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 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332020,B0332A00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
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 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte Bàsic d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ 
Pare Font i el c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
 

8 
  

- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS 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 
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 resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
IIb 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte Bàsic d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ 
Pare Font i el c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
 

9 
  

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals 
(UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
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- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D5000,B03DU005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la DF 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
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Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes 
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera 
que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
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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. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ 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  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ 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. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 
la norma UNE 80310. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
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. 
CARACTERÍSTIQUES DELS 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     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
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Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1313/1988 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 17/1/1989 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 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 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. 
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
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B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de cal lliure (UNE-EN 459-2): 
- Cal del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Cal del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Cal del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
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 cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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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 
 
kg de pes necessari subministrat 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. 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552B00,B055U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
    - Aniònica 
    - Catiònica 
    - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs 
naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking” 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de 
la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu 
brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
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. 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d'emmagatzemar-la. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
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- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦CARACTERÍSTIQUES ¦            TIPUS EMULSIÓ                    ¦ 
¦                 ¦---------------------------------------------¦ 
¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI     ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦Saybolt (NLT 134)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦UNIVERSAL a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -      ¦ 
¦FUROL a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦ 5<=F<=15%¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦ASSAIGS AMB EL   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=     ¦ 
¦LACIÓ:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=       ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa 
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d'emmagatzemar-la. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦CARACTERÍSTIQUES ¦              TIPUS EMULSIÓ                    ¦ 
¦                 ¦-----------------------------------------------¦ 
¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECI    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦Saybolt (NLT 138)¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦UNIVERSAL a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦ -     ¦ 
¦FUROL 25°C       ¦<=50s ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s  ¦ 
¦FUROL 50°C       ¦  -   ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦ -     ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40%  ¦ 
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¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F  ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦ASSAIG AMB EL    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<=  ¦ 
¦LACIÓ:           ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<=  ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d'emmagatzemar-la. 
Característiques de l'emulsió: 
- Densitat relativa a 25°C:  0,98 - 1,10 g/cm3 
- Contingut d'aigua:  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes:  45 - 60% 
Contingut de cendres:  5 - 30% 
Enduriment:  <= 24h 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C: No hi haurà guerxaments, degoteig ni formació de bombolles 
- Flexibilitat a 0°C: No hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d'adhesivitat 
- Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir 
- Resistència a l'aigua: No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281. 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      CARACTERÍSTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦ 
¦                                ¦-------------------------¦ 
¦         BETUM ORIGINAL         ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦  >= 6 mm   ¦  >= 8 mm   ¦ 
¦ (NLT 124)                      ¦  <= 7 mm   ¦  <= 10 mm  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt de reblaniment (A i B)    ¦  >= 48°C   ¦  >= 45°C   ¦ 
¦ (NLT 125)                      ¦  <= 57°C   ¦  <= 53°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt de fragilitat Fraass      ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 182)                      ¦  <= -8°C   ¦ <= -10°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 90 cm  ¦ >= 100 cm  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt d'inflamació v/a          ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 127)                      ¦  >= 235°C  ¦ >= 235°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Densitat relativa 25°C/25°C    ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 122)                      ¦     1      ¦    1       ¦ 
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+----------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      CARACTERÍSTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦ 
¦      RESIDU DE PEL·LÍCULA      ¦-------------------------¦ 
¦             FINA               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 185)                      ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦ 
¦ % penetr. orig. (NLT 124)      ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 
¦ (A i B) (NLT 125)              ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
     - Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦       CARACTERÍSTIQUES        ¦        TIPUS BETUM          ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 
¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
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No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦CARACTERÍSTIQUES  ¦                 TIPUS DE QUITRÀ                      ¦ 
¦                  ¦------------------------------------------------------¦ 
¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62     ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C     ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=    ¦ 
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR        ¦ 
¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%   ¦ 
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%     ¦ 
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5%  ¦ 
¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%     ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦           ¦ 
¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C   ¦ 
¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦           ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%     ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%   ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. 
S'indicarà el producte que contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de 
sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per 
una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no 
es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser 
sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a 
prendre mostres.  
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, 
en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per 
una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. 
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Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 
30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes 
calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs 
visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que 
la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, 
s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, 
amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica 
de la edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0641080,B0640003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 la EHE. 
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 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
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- 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, consistencia 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 en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
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 sílice 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 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- 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 
80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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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 és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0652080. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 la EHE. 
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 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
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La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: 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, consistencia 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 en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
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 sílice 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 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- 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 
80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
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     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 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 és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0708200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreja seca feta amb sorra, ciment, i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
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- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 
- Resistència a compressió 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament, o a granel 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
Emmagatzematge:  
SUBMINISTRAT EN SACS: 
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: 1 any 
SUBMINISTRAT A GRANEL 
En sitges metàl·liques, s'us exclusiu per morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
ALTRES MORTERS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF6F0A,B0DFU080. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques 
i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 
alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 
d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
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- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 
corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic:  30 - 34 kg/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES 
CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, 
MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
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les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila 
i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
- Maó massís:  >= 100 kp/cm2 
- Maó calat:  >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Dimensió nominal       ¦        Fletxa màxima        ¦ 
¦                       ¦-----------------------------¦ 
¦Aresta o diagonal (A)  ¦ Cara vista  ¦Per a revestir ¦ 
¦        (cm)           ¦    (mm)     ¦    (mm)       ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦---------------¦ 
¦        A > 30         ¦     4       ¦     6         ¦ 
¦   25 < A <= 30        ¦     3       ¦     5         ¦ 
¦ 12,5 < A <= 25        ¦     2       ¦     3         ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix de les parets del maó: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                              ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir¦ 
¦                              ¦      (mm)         ¦       (mm)        ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Paret exterior cara vista     ¦     >= 15         ¦              -    ¦ 
¦Paret exterior per a revestir ¦     >= 10         ¦      >= 6         ¦ 
¦Paret interior                ¦     >= 5          ¦      >= 5         ¦ 
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+----------------------------------------------------------------------+ 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
- Maó per a revestir:  <= 22% 
- Maó de cara vista:  <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 
- Dimensió:  <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats:  1 
Toleràncies: 
     - Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
+--------------------------------------------------+ 
¦                  ¦         Tolerància            ¦ 
¦   Arestes (A)    ¦-------------------------------¦ 
¦                  ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir¦ 
¦      (cm)        ¦    (mm)      ¦     (mm)       ¦ 
¦------------------¦--------------¦----------------¦ 
¦   10 < A < 30    ¦    ± 3       ¦     ± 6        ¦ 
¦   A <= 10        ¦    ± 2       ¦     ± 4        ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
     - Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
+---------------------------------------------------+ 
¦                    ¦         Tolerància           ¦ 
¦   Aresta (A)       ¦------------------------------¦ 
¦      (cm)          ¦  Cara vista  ¦ Per a revestir¦ 
¦                    ¦     (mm)     ¦     (mm)      ¦ 
¦--------------------¦--------------¦---------------¦ 
¦   10 < A <= 30     ¦      5       ¦      6        ¦ 
¦   A <= 10          ¦      3       ¦      4        ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
- Angles díedres: 
     - Maó de cara vista:  ± 2° 
     - Maó per a revestir:  ± 3° 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
MAÓ MASSÍS: 
Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Llarg    ¦  Gruix  ¦  Maó per a revestir  ¦  Maó de cara vista  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 3,5 cm  ¦        1000 g        ¦               -     ¦ 
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm  ¦        1500 g        ¦       1450 g        ¦ 
¦         ¦ 7,0 cm  ¦        2000 g        ¦       1850 g        ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 5,2 cm  ¦        2200 g        ¦       2000 g        ¦ 
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm  ¦        2550 g        ¦       2350 g        ¦ 
¦         ¦ 7,5 cm  ¦        3200 g        ¦       2900 g        ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
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- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
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% 
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- 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:  1,5 kg/l 
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:  ± 0,1 kg/l 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9613U1R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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. 
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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 
- 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 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
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- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre 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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària 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 ERR Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 
y métodos de ensayo. 
 
 
B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B962U120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 
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     - 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 
- 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 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre 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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària 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 ERR Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 
y métodos de ensayo. 
 
 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B9655380,B965Z001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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. 
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 
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- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97433E1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 
arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 50 kg/cm2 
- Dors a tracció:  >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 
en obra. 
 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B981U015,B981U025. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 
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     - 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 
- 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 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre 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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària 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 ERR Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 
y métodos de ensayo. 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B99A - ESCOSSELLS DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B99AZ001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Planxa d'acer galvanitzat o acer COR-TEN treballada a taller, per a fer escossells. 
S'han considerat els tipus següents: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
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Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així 
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
PERFILS GALVANITZATS: 
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 del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària de planxa per a vorera necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + 
EN 10025/A1:1993) 
ACER CORTEN: 
*UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F5 - PECES DE FORMIGO PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F5Z001,B9F5Z002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada quadrada o rectangular, 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 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
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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 la amplària respecte de la 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 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
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, resistència a l’abrasió, 
diagonals, dimensions, resistència a la flexió i càrrega de trencament 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- 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. 
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- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió, 
diagonals, dimensions, resistència a la flexió i càrrega de trencament 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- 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 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H18210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es 
posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matèries estranyes. 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part 
de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions 
exigides per al granulat gros. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o 
aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després 
de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
PG 3/75 MOD 7 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. 
 
 
B9H3 - MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H3V190. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats que presenten una discontinuitat 
granulomètrica molt accentuada als tamisos inferiors de l’àrid gros i pols mineral, prèviament 
escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 543 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matèries estranyes. 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part 
de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions 
exigides per al granulat gros. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o 
aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després 
de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
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La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 543.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
PG 3/75 MOD 7 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. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC19000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cinta per a senyalització de canonades o conduccions soterrades.. 
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 superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
El color i les indicacions han de ser els que indiquin les companyies subministradores 
propietàries de la canonada o conducció protegida. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalada, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa aplicable a la canonada o conducció que protegeix. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM11102,BBM12602,BBM1EH61,BBM1M000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer 
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina 
reflectora. 
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 4º del 
"Reglamento de Circulación 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 
135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte Bàsic d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ 
Pare Font i el c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
 

46 
  

- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 
que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de 
reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 
una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de 
les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un 
vehicle, al seu conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa 
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
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¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
 
 
BBM3 - CARTELLS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Rètols per a senyalització. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini extruït 
- Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
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) 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han 
d'estar preparats per a la unió amb l’element mitjançant cargols o abraçadores. 
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. 
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no 
reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
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 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
ACABAT DE L'ELEMENT 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 
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posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 
que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de 
reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 
una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm 
d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm, unides entre elles i l’element de suport 
mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1,10 mm 
- Amplària del reforç perimetral:  ± 0,66 mm 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
- Planor:  ± 0,8 mm 
- Angles:  ± 2° 
- Rectitud:  ± 0,2% 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat 
en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un 
reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i l’element de suport mitjançant un conjunt de 
grapes d'acer galvanitzat. 
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 
Toleràncies: 
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 
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- Planor:  ± 1,5 mm 
- Gruix:  ± 0,13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
*REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por 
extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo. 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. 
Características y métodos de ensayo. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
 
SUPORTS D'ACER GALVANITZAT: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte Bàsic d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ 
Pare Font i el c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
 

51 
  

- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Tipus d'acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en 
la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix:  3 mm 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l'abrasió 
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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. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 
calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
 
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, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* PG 3/75 MOD 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5AUU50. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta 
elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  1,35 g/cm3 < P < 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB DE VOLTA: 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 
conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les 
dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per 
tal d' evitar manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZJJJ1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
- Fosa dúctil 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte Bàsic d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ 
Pare Font i el c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
 

55 
  

- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
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- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’estar determinades en funció de la 
capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en 
l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 
el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 
material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 
el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
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Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, BASTIMENT I 
REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D’EXPANSIÓ: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES O REIXA LINEAL: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD78 - TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD78C380. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una 
unió encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes 
que indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals 
sempre que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de 
la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Classe de tub i designació 
- Data de fabricació 
- Nom o marca del fabricant 
- Identificació de la planta de producció 
- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part 
superior. 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 
+-------------------------------------------+ 
¦Classe ¦Resistència mínima a l'aixafament  ¦ 
¦       ¦          (kg/m)                   ¦ 
¦-------¦-----------------------------------¦ 
¦  1    ¦         >= 6 x DN (mm)            ¦ 
¦  2    ¦         >= 7,5 x DN (mm)          ¦ 
¦  3    ¦         >= 10 x DN (mm)           ¦ 
¦  4    ¦         >= 15 x DN (mm)           ¦ 
¦  5    ¦         >= 17,5 x DN (mm)         ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Relació aigua-ciment (en pes):  <= 0,53 
Contingut de ciment:  >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 
- Llargària:  ± 13 mm 
- Llargària de dos costats oposats: 
     - DN < 2200 mm:  ± 16 mm 
     - DN >= 2200 mm:  ± 19 mm 
      (DN = Diàmetre nominal en mm) 
- Rectitud (alineació):  ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de 
la seva posició definitiva. 
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*ASTM C 76M-2003 Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and 
Sewer Pipe. 
 
 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JU220,BD7JR220. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres 
d’evacuació d’aigües residuals en canalitzacions subterrànies. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 
53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 
5.2.3 de la UNE 53365. 
Ha de superar els assajos d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 
circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diámetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diámetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
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- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo. 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1U0U3,BDD1U0V1,BDD1U02U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala 
d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments 
de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals 
que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on 
puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons 
d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la 
superfície. 
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 
a) Composició: 
     - Relació aigua-ciment:  <= 0,50 
     - Contingut de ciment en mòduls de: 
          - Formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
          - Formigó armat:  >= 250 kg/m3 
b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011): 
     - Absorció d'aigua, en pes:  <= 6% 
     - Resistència a compressió (formigó sense armadures):  >= 40 MPa 
c) Permeabilitat a l'oxígen (UNE 127-011):  <= 4 E-16 m2 
Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 
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- Elements de formigó en massa:  <= 0,4% 
- Elements de formigó armat:  <= 0,4% 
Càrrega de trencament:  >= 30 kN/m2 
Quantia mínima d'armadures (peces armades): 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol 
tipus d'alçat 
Gruix de paret de les peces: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitud generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim 
als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA: 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de 
ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de 
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Gruix de la solera: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1200 mm:  >= 160 mm 
- Per a DN > 1200 mm:  >= 200 mm 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: >= DN tub sortida, >= 400 mm, >= 50% DN tub més gran 
DN màxim tubs incidents:  <= DN mòdul base - 500 mm 
Estanquitat (UNE 127-011):  Ha de complir 
Quantia mínima d'armadures:  2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies 
planes, de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PEÇA PER A POU AMB ESCALA 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
ANELL, CON O BASE PER A POU 
unitat de peça necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*UNE 127011:1995 EX Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión. 
 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZU002,BDDZV006,BDDZ3151. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte Bàsic d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ 
Pare Font i el c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
 

63 
  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
---------------------------------------------- 
¦  Classe   ¦   Gruix mínim de la protecció   ¦ 
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¦           ¦              (mm)               ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  A 15     ¦                2                ¦ 
¦  B 125    ¦                3                ¦ 
¦  C 250    ¦                5                ¦ 
¦  D 400    ¦                6                ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  E 600    ¦    A determinar en funció       ¦ 
¦  F 900    ¦       de cada disseny           ¦ 
---------------------------------------------- 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  34 - 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
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No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, BASTIMENT I 
REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D’EXPANSIÓ: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZU020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
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- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
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- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
---------------------------------------------- 
¦  Classe   ¦   Gruix mínim de la protecció   ¦ 
¦           ¦              (mm)               ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  A 15     ¦                2                ¦ 
¦  B 125    ¦                3                ¦ 
¦  C 250    ¦                5                ¦ 
¦  D 400    ¦                6                ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  E 600    ¦    A determinar en funció       ¦ 
¦  F 900    ¦       de cada disseny           ¦ 
---------------------------------------------- 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, BASTIMENT I 
REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D’EXPANSIÓ: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 
relleus. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers 
rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva 
fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i 
toleràncies. 
Característiques dimensionals: 
+-------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 
¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 
¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 
¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 
+-------------------------------------------------------+ 
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme 
gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. 
La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc. 
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar 
Toleràncies: 
- Toleràncies dimensionals: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 
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¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
 
 
 
BF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
BF32 - TUBS DE FOSA DÚCTIL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF32U010,BF32U015,BF32U012. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub cilíndric d'acer de fosa dúctil, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb 
anella elastomèrica d'estanquitat, amb recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de vernis 
i recobriment interior de morter de ciment centrifugat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces 
contigües 
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi 
agafin els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica 
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica 
convexa i una secció trapezoidal 
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al 
collarí de la campana i bloqueja el tancament 
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació 
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant 
soldadura o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant. 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element 
soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
El recobriment ha de quedar ben adherit. 
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es 
poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del prodés de fabricació. 
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 
- La marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- La indicació "fosa dúctil" 
- El diàmetre nominal 
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm 
Temperatura màxima d'utilització de l'anella elastomèrica:  60°C 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell 
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa 
Allargament fins al trencament:  >= 10% 
Característiques del recobriment exterior: 
- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres 
Característiques hidràuliques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre  ¦ Pressió prova ¦ Pressió funcionament ¦ Pressió màxima  ¦ 
¦ Nominal   ¦  hidràulica   ¦      normal          ¦                 ¦ 
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¦           ¦   (bar)       ¦      (bar)           ¦     (bar)       ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦  <= 150   ¦               ¦       64             ¦         77      ¦ 
¦     200   ¦     50        ¦       62             ¦         74      ¦ 
¦     250   ¦               ¦       54             ¦         65      ¦ 
¦     300   ¦               ¦       49             ¦         59      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     350   ¦               ¦       45             ¦         54      ¦ 
¦     400   ¦               ¦       42             ¦         51      ¦ 
¦     450   ¦     40        ¦       40             ¦         48      ¦ 
¦     500   ¦               ¦       38             ¦         46      ¦ 
¦     600   ¦               ¦       36             ¦         43      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     700   ¦               ¦       34             ¦         41      ¦ 
¦     800   ¦     32        ¦       32             ¦         38      ¦ 
¦     900   ¦               ¦       31             ¦         37      ¦ 
¦    1000   ¦               ¦       30             ¦         36      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 
- Ovalitat: 
     - Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
     - Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
     - Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
Característiques dimensionals i toleràncies: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre¦Diàmetre        ¦Gruix           ¦Gruix         ¦Ample    ¦ 
¦Nominal ¦exterior        ¦paret           ¦revest.       ¦fisures  ¦ 
¦        ¦                ¦                ¦interior      ¦ màxim   ¦ 
¦--------¦----------------¦----------------¦--------------¦---------¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦ (mm) ¦ (mm)   ¦ (mm)  ¦ (mm)  ¦ (mm) ¦  (mm)   ¦ 
¦        ¦         ¦+1 mm ¦        ¦ +sense¦       ¦      ¦         ¦ 
¦        ¦         ¦      ¦        ¦ límit ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦   60   ¦  77     ¦ -1,2 ¦  6,0   ¦ - 1,3 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦   80   ¦  98     ¦ -2,7 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  100   ¦ 118     ¦ -2,8 ¦  6,1   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  125   ¦ 144     ¦ -2,8 ¦  6,2   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  150   ¦ 170     ¦ -2,9 ¦  6,3   ¦ - 1,5 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦  200   ¦ 222     ¦ -3,0 ¦  6,4   ¦ - 1,5 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  250   ¦ 274     ¦ -3,1 ¦  6,7   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  300   ¦ 326     ¦ -3,3 ¦  7,2   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  350   ¦ 378     ¦ -3,4 ¦  7,7   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  400   ¦ 429     ¦ -3,5 ¦  8,1   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  450   ¦ 480     ¦ -3,6 ¦  8,6   ¦ - 1,8 ¦  5    ¦ -2,0 ¦   1,0   ¦ 
¦  500   ¦ 532     ¦ -3,8 ¦  9,0   ¦ - 1,8 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  600   ¦ 635     ¦ -4,0 ¦  9,9   ¦ - 1,9 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  700   ¦ 738     ¦ -4,3 ¦ 10,8   ¦ - 2,0 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  800   ¦ 842     ¦ -4,5 ¦ 11,7   ¦ - 2,1 ¦  6    ¦ -2,5 ¦   1,2   ¦ 
¦  900   ¦ 945     ¦ -4,8 ¦ 12,6   ¦ - 2,2 ¦       ¦      ¦    ¦ 
¦ 1000   ¦1048     ¦ -5,0 ¦ 13,5   ¦ - 2,3 ¦       ¦      ¦         ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles pot ser: 
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant 
separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° 
respecte de la inferior 
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦       Extrems        ¦  Extrems en el mateix sentit o  ¦ 
¦  (mm)  ¦ capiculats per capes ¦ capiculats en una mateixa capa  ¦ 
¦        ¦                      ¦i girant cada capa 90° respecte  ¦ 
¦        ¦                      ¦         de la inferior          ¦ 
¦--------¦----------------------¦---------------------------------¦ 
¦   60   ¦          89          ¦               33                ¦ 
¦   80   ¦          70          ¦               30                ¦ 
¦  100   ¦          58          ¦               27                ¦ 
¦  125   ¦          47          ¦               24                ¦ 
¦  150   ¦          40          ¦               22                ¦ 
¦  200   ¦          31          ¦               18                ¦ 
¦  250   ¦          25          ¦               16                ¦ 
¦  300   ¦          21          ¦               14                ¦ 
¦  350   ¦          18          ¦               12                ¦ 
¦  400   ¦          16          ¦               11                ¦ 
¦  450   ¦          14          ¦               10                ¦ 
¦  500   ¦          12          ¦                8                ¦ 
¦  600   ¦          10          ¦                7                ¦ 
¦  700   ¦           7          ¦                5                ¦ 
¦  800   ¦           6          ¦                4                ¦ 
¦  900   ¦           5          ¦                4                ¦ 
¦ 1000   ¦           4          ¦                3                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para 
las canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB2840U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Referència del material, PE 32 
- Diàmetre nominal 
- Gruix nominal 
- Pressió nominal 
- UNE 53131 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat baixa + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització (T = Temperatura d'utilització, 
Pn = Pressió nominal): 
- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
- 20°C < T <= 25°C:  0,75 x Pn 
- 25°C < T <= 30°C:  0,56 x Pn 
- 30°C < T <= 35°C:  0,44 x Pn 
- 35°C < T <= 40°C:  0,36 x Pn 
Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) 
Resistència a la tracció:  >= 10 MPa 
Allargament al trencament:  >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 
Llargària:  Rotlles <= 100 m 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦    tub (bar)    ¦   a 20°C (mm)     ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦       4         ¦      10,5         ¦ 
¦       6         ¦      19           ¦ 
¦      10         ¦      30           ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i pes: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      ¦    PN 4 bar    ¦    PN 6 bar    ¦    PN 10 bar    ¦ 
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦ 
¦  DN  ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes    ¦ 
¦ (mm) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m)  ¦ 
¦      ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦        ¦ 
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦ 
¦  16  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,15 ¦   2,2  ¦ 0,2    ¦ 
¦  20  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,2  ¦   2,8  ¦ 0,3    ¦ 
¦  25  ¦   2,0  ¦  0,25 ¦   2,3  ¦  0,2  ¦   3,5  ¦ 0,4    ¦ 
¦  32  ¦   2,0  ¦  0,3  ¦   2,9  ¦  0,4  ¦   4,4  ¦ 0,7    ¦ 
¦  40  ¦   2,4  ¦  0,5  ¦   3,7  ¦  0,7  ¦   5,5  ¦ 1,1    ¦ 
¦  50  ¦   3,0  ¦  0,7  ¦   4,6  ¦  1,0  ¦   6,9  ¦ 1,5    ¦ 
¦  63  ¦   3,8  ¦  1,0  ¦   5,8  ¦  1,4  ¦   8,6  ¦ 2,1    ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
+---------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta     ¦ 
¦  (mm)  ¦   màxima   ¦-----------------------¦ 
¦        ¦  DN (mm)   ¦   Tub   ¦     Tub     ¦ 
¦        ¦            ¦  recte  ¦  enrotllat  ¦ 
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦ 
¦   16   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,0    ¦ 
¦   20   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,2    ¦ 
¦   25   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,5  ¦    ± 1,5    ¦ 
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¦   32   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,7  ¦    ± 2,0    ¦ 
¦   40   ¦   + 0,4    ¦  ± 0,8  ¦    ± 2,4    ¦ 
¦   50   ¦   + 0,5    ¦  ± 1,0  ¦    ± 3,0    ¦ 
¦   63   ¦   + 0,6    ¦  ± 1,3  ¦    ± 3,8    ¦ 
+---------------------------------------------+ 
     - Gruix de la paret: 
+------------------------------------+ 
¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima  ¦ 
¦    e (mm)     ¦       (mm)         ¦ 
¦---------------¦--------------------¦ 
¦     2,0       ¦      + 0,4         ¦ 
¦  2,2 - 3,0    ¦      + 0,5         ¦ 
¦  3,5 - 3,8    ¦      + 0,6         ¦ 
¦  4,4 - 4,6    ¦      + 0,7         ¦ 
¦  5,5 - 5,8    ¦      + 0,8         ¦ 
¦     6,9       ¦      + 0,9         ¦ 
¦     8,6       ¦      + 1,1         ¦ 
+------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo 
*UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2805,BFWB1505,BFWB1605. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
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- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYG1DF1,BFYB2805. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS I CANALS 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TK10,BG22TH10,BG22RJ10,BG22TL10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG311200,BG313300,BG314500,BG314600. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, 
per a serveis fixes, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV-K 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
- Cables trenats en feix amb conductor de coure, de designació UNE RZ 0,6/1kV 
- Cables amb conductor de coure de designació UNE RFV 0,6/1 kV i UNE RVFV 0,6/1 kV 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
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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. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV I RZ1–K (AS) 0,6/1 kV 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i 
verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 
verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300  ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
En els cables de designació RV 0,671 kV, l'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) 
tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1 i la coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus 
DMV-18 segons UNE HD-603-1. La coberta ha de ser de color negre i ha de portar impresa una 
franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 
En els cables de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV l'aïllament ha de ser de polietilè 
reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1 i la coberta ha de una mescla de material 
termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma 
UNE 21123-4. La coberta ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal 
de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 
CONDUCTORS DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV: 
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilè reticulat, armadura de 
fleixos d'acer sobre material de reblert i coberta de policlorur de vinil. El cable RFV 
0,6/1kV incorporà a més, una coberta interna de PVC, extruïda entre els materials de reblert i 
l'armadura metàl·lica. 
El conductor serà de coure recuit. Les característiques físiques i mecàniques del conductor de 
coure han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
L'aïllament ha de ser una mescla sòlida extruïda de polietilè reticulat (XLPE) del tipus DIX-3 
segons UNE HD-603. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. Entre 
l'aïllament i el conductor es pot col·locar una cinta de separació, no higroscòpica, fàcilment 
separable del conductor. 
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Els colors vàlids per a l'aïllament són: 
- Fase: negre marró o gris 
- Neutre: blau clar 
- Terra: llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllament: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦ Secció (mm2) ¦ 4 a 6 ¦ 10 a 16 ¦ 25 a 35 ¦  50 ¦  95 ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦  Gruix (mm)  ¦  0,7  ¦   0,7   ¦   0,9   ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 2,2 ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
El cable tindrà un reblert extruït de materials adequats a la temperatura màxima admissible 
pel conductor, en règim normal, i compatible amb els components del cable amb els que estigui 
en contacte. 
Aquest reblert intern ha de cercar completament el cablejat dels conductors aïllats i podrà 
penetrar en els vuits intermitjos, donant-li al cable una secció raonablement circular. 
El material de reblert s'ha de poder separar fàcilment de l'aïllament del conductor. 
La protecció metàl·lica del cable consistirà en dos fleixos d'acer enrotllats en forma d'hèlix 
a dretes al voltant del reblert o de la coberta interior segons el cas. 
Els fleixos s'aplicaran helicoidalment en dues capes, de manera que el fleix exterior quedi 
centrat aproximadament en l'espai lliure deixat per les voltes del fleix interior. L'espai 
lliure existent entre dues voltes adjacents de cada fleix, no excedirà el 50% de l'amplària 
del fleix. 
El gruix del fleix d'acer en funció del diàmetre aparent del cable es: 
+--------------------------------------------+ 
¦     Diàmetre fictici sota    ¦  Gruix del  ¦ 
¦          l'armadura          ¦    fleix    ¦ 
¦             (mm)             ¦    d'acer   ¦ 
¦------------------------------¦     (mm)    ¦ 
¦  Superior a   ¦  Inferior a  ¦             ¦ 
¦--------------------------------------------¦ 
¦        -      ¦      30      ¦     0,2     ¦ 
¦       30      ¦      70      ¦     0,5     ¦ 
¦       70      ¦       -      ¦     0,8     ¦ 
+--------------------------------------------+ 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) tipus DMV-18 segons UNE HD-603. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles en la seva superfície. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense causar danys als fleixos d'acer. 
Ha de ser de color negre. 
Gruix de la coberta protectora: 
- Valor nominal: El valor nominal ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre 
fictici en mil·límetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123. 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la 
vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 20% + 0,1 mm. 
Marcat del cable (coberta exterior): El cable anirà marcat a la seva coberta exterior 
mitjançant gravat o marcat en relleu. La informació que ha de proporcionar el marcat de la 
coberta és: 
- Marca d'origen: Nom del fabricant o marca enregistrada que permeti identificar al fabricant. 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Tipus de conductor (designació segons normes UNE) 
La distància entre el final d'una marca i el principi de la següent serà inferior o igual a 
500 mm. 
Marcat dels conductors aïllats (aïllament): Els conductors aïllats s'identificaran per colors 
o per números. La coloració es durà a terme o be amb un aïllament de color uniforme, o be amb 
un colorat superficial. 
Si hi ha més d'un conductor de coloració negra o marró, un d'ells pot estar marcat amb una 
línia blanca de 0,5 mm de gruix, però no pot cobrir més del 5% de la superfície de 
l'aïllament. 
Quan la identificació es realitza per numeració, la impressió dels números es farà amb un 
color contrastant amb el color dels conductors aïllats. El marcat es durà a terme d'acord amb 
les prescripcions de la norma UNE 21 089. La separació màxima entre marques en aquest cas serà 
inferior a 275 mm. 
La combinació dels colors groc i verd del conductor de seguretat es durà a terme tenint en 
conte que en un tram de 15 mm de llargària, un d'aquest colors ha de cobrir com a mínim el 30% 
i com a màxim el 70 % de la superfície del conductor aïllat, havent de cobrir la resta l'altre 
color. 
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Els conductors aïllats han d'estar cablejats a esquerres. El pas del cablejat serà com a màxim 
igual a 30 vegades el diàmetre aparent del cable mesurat sobre el feix de conductors aïllats. 
Temperatura màxima de l'aïllament en servei normal:   <= 90°C 
Temperatura màxima de l'aïllament en curtcircuit (5 s màxim):  <= 250°C 
Temperatura màxima de la coberta en servei normal:  <= 90ºC 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de corrent continua:  <= 1,8 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament: 
- Valor mig:  >= Valor nominal 
- Valor mínim:  >= 0,1 mm + 10% (valor nominal) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1 kV: 
Estarà constituït per una coberta aïlant de polietilè reticulat (XLPE). Ha de ser de color 
negre. 
El feix de cables estarà trenat de forma visible en hèlix a esquerres. 
Temperatura de la coberta aïllant en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de la coberta aïllant en curtcircuit (5 s màx.):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra :  0,6 kV 
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.:  1.8 kV 
Els conductors de fase han d'anar marcats a la seva coberta, de forma indeleble i ben visible, 
amb els números 1, 2, 3 i 4 amb un guió a la seva base, invertits alternativament 180º i amb 
una separació entre marques no superior a 100 mm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
UNE UNE-HD 603-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con  
UNE-HD 603-96 (1) "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1 Prescripciones 
generales." 
CONDUCTORS DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV: 
UNE-HD 603-95 (6B) Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 6: Cables 
aislados con XLPE, armados. Sección B: Cables armados sin conductor concéntrico (tipo 6B). 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1 kV: 
UNE 21-030-03 Conductores aislados cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1kV, para líneas 
de distribución y acometidas. 
 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 
de secció. 
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. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD21130. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel 
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm 
de gruix. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, 
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 
especificacions de la UNE-EN ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha 
de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
- Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW31000,BGW38000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de 
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, 
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de 
conductor de coure nu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra 
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 
bon funcionament. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
BHQ0 - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb 
allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 
W o per a làmpades de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos amb portalàmpades, un reflector, i un suport per a la seva 
subjecció i orientació. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 
portar el símbol "Terra". 
L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopa i pel fons del cos que 
conjuntament amb la carcassa ha de garantir un grau de protecció contra la pols i l’humitat de 
IP-66. 
L'acabat de totes les parts metàl·liques ha de ser esmaltat en color, al foc, excepte el 
reflector que ha de ser anoditzat brillant. 
Si és tancat, la tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat. 
El sistema d’adaptació al suport estarà protegit contra la corrosió. 
Els mitjans de fixació del projector al seu suport han de permetre regular-ne la orientació. 
Han de tenir la resistència suficient per tal de garantir que un cop fixada la lluminària en 
la seva posició definitiva aquesta no variarà per causes accidentals. 
El dispositiu ha de resistir un pes cinc vegades superior al del projector totalment equipat. 
Ha de resistir vents de fins a 150 km/h sobre la superfície projectada del conjunt sense 
deformacions excessives. 
El projector ha d’estar proveït de sistemes de subjecció del cable de manera que aquest no 
transmeti cap esforç directament sobre les regletes de connexió dels equips o del 
portalàmpades. 
Es disposaran passacables de cautxú sempre que el conductor travessi parets o nervis de reforç 
per l’interior del projector. 
Ha de garantir els resultats prevists al projecte en quan a uniformitat i control de la llum. 
Quan el projecte ho especifiqui ha d'adaptar-se a la classificació fotomètrica senyalada per 
les especificacions de la CEI. 
Les maniobres d’obertura i tancament per al manteniment del projector i els seus accessoris 
s’han de poder fer sense necessitat de cap estri especial. 
Els suports dels portalàmpades i els de les làmpades, quan s’utilitzin, han de mantenir la 
làmpada en una posició determinada respecte al reflector amb la finalitat de satisfer el 
control òptic del projector. 
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Increment màxim de tensió en borns de la làmpada provocat pel projector respecte al 
funcionament exterior de la làmpada: 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 400 W:  =< 12V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 250 W:  =< 10V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 150 W:  =< 7V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 100 W:  =< 7V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 70 W:  =< 5V 
Aïllament (REBT):  Classe I 
CARCASSA: 
Ha d'estar construïda de material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a 
les accions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament. 
La carcassa pot estar feta en algun dels següents materials: 
- Alumini fos amb una composició química: 
Si=<11,00; Mn=<0,23; Ti=<0,02; Cu=<0,10; Zn=<0,50; Fe=<0,86; Ni=<0,11; Mg=<0,10 
El gruix no serà en cap punt inferior a 2 mm ni superior a 4 mm. 
- Planxa d’alumini amb una composició química: 
Si=<0,085; Mn=<0,005; Ti=<0,015; Cu=<0,005; Zn=<0,016; Fe=<0,150; Ni=<0,003; Mg=<0,0018 
El gruix no serà inferior a 1,2 mm en el punt més desfavorable. 
- Planxa d’acer d’algun dels següents tipus segons la norma UNE 36-086: AP00, AP01-AP02, AP03-
AP04, F-111 
L’anoditzat serà de 47 mícres en les lluminàries tancades i de 1012 mícres en les obertes. 
També podran ésser emprats altres materials sempre que compleixin les característiques 
funcionals esmentades en aquest plec, i sempre que tinguin una resistència a l’impacte de grau 
7 segons la norma UNE 20-324-93. 
Ha d'estar prevista per a allotjar les caixes de connexions i els equips d'encesa si es el 
cas. 
Ha d'estar proveïda d'entrades i sortides per als conductors dotades de premsaestopes per tal 
de garantir, juntament amb el sistema de tancament, un grau de protecció IP-66. 
CARACTERÍSTIQUES DELS PORTALÀMPADES DE LES LÀMPADES DE DOBLE ENVOLVENT: 
El portalàmpades ha de ser de rosca Edison. 
ha d’estar constituït per un cos de porcellana amb un tub interior de coure. 
Ha d’estar dissenyat i construït de manera que durant el seu normal funcionament no suposi cap 
risc per a les persones o el seu entorn. 
Ha d’estar previst un espai suficientment ampli pels conductors d’alimentació a la cúpula del 
portalàmpades. 
Les parts del portalàmpades que puguin entra en contacte amb conductors amb tensió no han de 
presentar arestes vives ni una forma que puguin malmetre l’aïllament. 
Si el portalàmpades incorpora una rosca en el seu cos per a la seva subjecció a una espiga 
roscada de suport, aleshores ha de portar algun dispositiu que limiti la penetració d’aquesta 
espiga de suport. 
La connexió amb els cables d’alimentació ha de ser per cargol. El cargol s’ha de poder prémer 
de manera que no es pugui afluixar i en cap cas ha de malmetre el conductor. 
El conductor s’ha de poder introduir al portalàmpades sense cap mena de preparació especial, 
com ara soldadura amb estany dels fils, ús de terminals, etc. 
Tots els materials que constitueixen els borns de connexió han de ser compatibles entre si i 
amb el material del conductor. 
Els borns de connexió han d’estar muntats de manera que no es puguin afluixar ni agafar joc 
durant la seva normal manipulació. 
Han d’estar situats de manera que un cop connectats els conductors, no hi hagi cap perill de 
contacte accidental entre les parts en tensió o entre aquestes i parts metàl·liques 
accessibles. 
La subjecció dels conductors al portalàmpades ha de resistir els esforços mecànics que 
s’originen durant el normal funcionament. El conductor no s’ha de deixar anar de la connexió 
quan s’aplica un esforç de tracció de 20N en la direcció més desfavorable. 
Ha d’incorporar un dispositiu que eviti que en cas de vibració s’afluixi la làmpada. 
El conductor, un cop a dintre del born de connexió, ha de poder sobrepassar el diàmetre del 
cargol una distància de com a mínim el diàmetre d’aquest. 
El born de connexió ha d’incorporar un dispositiu de fixació per tal d’evitar que giri durant 
el roscat i desenroscat de la làmpada. 
El portalàmpades ha de permetre la introducció de qualsevol tipus de làmpada del tipus al qual 
està destinat fins que hi hagi contacte. 
Ha de permetre el roscat i desenroscat de la làmpada fins i tot si el casquet d’aquesta te 
alguna osca o petita imperfecció. En cap cas el portalàmpades ha de malmetre el casquet de la 
làmpada durant el roscat o desenroscat d’aquesta. 
El portalàmpades E-27 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al casquet 
en tensió durant la manipulació de la làmpada. 
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El portalàmpades E-40 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al casquet 
de la làmpada quan aquesta està roscada a fons. 
Corrent nominal: 
- Portalàmpades E-27 alimentat a 250 V:  4 A 
- Portalàmpades E-40 alimentat a 250 V:  16 A 
- Portalàmpades E-40 alimentat a 125 V:  32 A 
Temperatura nominal de funcionament dels portalàmpades sense marca T: 
- Portalàmpades E-27:  165ºC 
- Portalàmpades E-40:  225ºC 
Temperatura mínima de funcionament dels portalàmpades amb marca T: 
- Portalàmpades E-27:  170ºC 
- Portalàmpades E-40:  230ºC 
Secció dels conductors que ha d’admetre la regleta de connexió: 
- Portalàmpades E-27:  0,5 mm2 =< S =<2,5 mm2 
- Portalàmpades E-40 (corrent nominal 16 A):  1,5 mm2 =< S =< 4 mm2 
- Portalàmpades E-40 (corrent nominal 32 A):  2,5 mm2 =< S =< 6 mm2 
Parell màxim a aplicar per al roscat de la làmpada: 
- Portalàmpades E-27:  0,4 Nm 
- Portalàmpades E-40:  0,8 Nm 
Característiques de la rosca de l’espiga de suport: 
- Portalàmpades E-27:  M10x1, M13x1 ó M16x1 
- Portalàmpades E-40:  M13x1 ó M16x1 
Mides del borns de connexió: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Portalàmpada ¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre del forat ¦ Llargària de la ¦ 
¦              ¦   de la rosca    ¦   pel conductor    ¦  part roscada   ¦ 
¦              ¦       (mm)       ¦        (mm)        ¦                 ¦ 
¦------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     E-27     ¦        2,5       ¦         2,5        ¦       1,8       ¦ 
¦     E-40     ¦        3,5       ¦         3,5        ¦       2,5       ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
VIDRE DE TANCAMENT: 
Ha de presentar un aspecte exterior uniforme i sense defectes (de planimetria, paral·lelisme a 
les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlladures, esquerdes, etc.). 
No tindrà defectes a la massa apreciables a simple vista (d'homogeneïtat, vitrificació, 
inclusions gasoses, etc.). 
La seva composició química ha d’estar exempta de manganès i ceri 
Transmitància inicial ( 1mm de gruix, longitud d’ona entre 500 i 800 mm):  96% 
Resistència al xoc tèrmic (DIN 52313):  >= 180ºC 
Coeficient de dilatació tèrmica:  85 E-7 ºC-1 
Temperatura de servei sense deformació:  =< 200ºC 
Resistència hidrolítica (UNE 43-708):  classe 3 
Resistència a l’impacte (UNE 20-324):  grau 3 
JUNTS D’ESTANQUITAT: 
Entre les diferents parts que composen les lluminàries i entre el cos i el reflector 
s’interposarà uns junts de material elastomèric. 
Els junts poden ser d’alguns dels següents tipus: 
- Junts d’elilè-propilè 
     - Càrrega de rotura (UNE 53-510-85) 
          - inicial:  100 kg/cm2 
          - després de 168 h a 120ºC:  95 kg/cm2 
     - Duresa Shore (UNE 53-130-91): 
          - inicial:  50 + 5 Sh 
          - després de 168 h a 120ºC:  60 + 5 Sh 
          - després de 168 h a 150ºC:  65 + 5 Sh 
     - Compressió a les 22 h (ASTM d-395-61):  15% 
     - Pes per extracte acetònic (UNE 53-561-74):  =< 20% 
- Junts de cautxú microcel·lular: 
     - Ha de ser de porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions 
ultravioletes. 
     - Ha de resistir una temperatura de treball de 95ºC 
REFLECTORS: 
El reflector ha d’estar construït de planxa d’alumini amb un acabat anoditzat polit. Ha de ser 
resistent a la intempèrie i a les accions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament. 
Puresa de l’aliatge:  99,7% 
Reflectància especular inicial:  69% 
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Reflectància total: 
- per a 1 msv:  20% 
- per a 10 msv:  60% 
Gruix mínim de la planxa:  >= 1 mm 
Qualitat del segellat segons UNE 38-017:  Grau 0 
Inèrcia química segons UNE 38-016:  Ha de complir 
Gruix de la capa anòdica 
- lluminàries obertes:  4 mícres 
- lluminàries tancades:  8 mícres 
PROJECTORS AMB ALLOTJAMENT PER A EQUIP: 
En el cas de que la lluminària estigui preparada per a allotjar els accessoris de 
funcionament, aquests han d’estar en un compartiment independent del sistema òptic. 
L'espai per allotjar l'equip d'encesa ha d'estar entre el portalàmpades i el sistema de 
subjecció. 
Ha de ser accessible a través d'una portella. 
El dimensionat serà tal que permeti un muntatge folgat dels accessoris per a la seva adequada 
dissipació de calor. 
Els sistemes de tancament i fixació han de garantir la posició dels elements. 
El conjunt ha d'anar proveït d'un fiador que impedeixi l'apertura accidental. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
El projector ha de portar gravades a la seva superfície les dades següents (o be ha d’anar 
acompanyat d’una documentació en la que i constin): 
     - Posició de funcionament, si no és universal 
     - Pes i dimensions del projector 
     - Superfície màxima exposada del projector 
     - Alçària màxima de muntatge admissible 
     - Aptitud per a funcionament en interiors 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* EN 61167:1994 „Lámparas de halogenuros metálicos“. 
* UNE-EN 60662:1996 "Lámparas de vapor de sodio de alta presión". 
* UNE-EN 60598-2-5:1999 "Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: 
Proyectores“. 
* UNE-EN 60238:2000 "Portalámparas con rosca Edison". 
* UNE-EN 60061-2:1996 “Casquillos i portalámparas, junto con los calibres para el control de 
la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas“. 
LLUMINARIES AMB EQUIP D'ENCESA: 
* UNE-EN 60922:1998 “Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad“ 
* UNE-EN 60923:1997 “Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.“ 
* UNE-EN 61048:1995 “Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas fluorescentes 
tubulares y otras lámparas de descarga. Prescripciones generales y de seguridad“. 
* UNE-EN 61049:1995 “Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas fluorescentes 
tubulares y otras lámparas de descarga. Prescripciones de funcionamiento“. 
* UNE-EN 60926:1998 “Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto 
cebadores de efluvios). Prescripciones generales y de seguridad“. 
* UNE-EN 60927:1998 “Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto 
cebadores de efluvios). Prescripciones de funcionamiento“. 
 
 
BHQZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS EXTERIORS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris de suport per a projectors. 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a els projectors, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les 
seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar un projector. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHTA - PROGRAMADORS HORARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHTAE010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Programador astronòmic. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
Ha d’estar preparat per a la seva fixació a dintre del quadre de comandament. 
Les condicions de longitud i latitud s’han de poder ajustar. 
Ha de permetre l’avançament i el retard de l’hora d’encesa i apagat. 
Ha de permetre la programació de les condicions de treball d’un segon circuit. 
Ha d’estar dotat d’una autonomia de 100 h en cas de fallida del circuit. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa, per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHU - LÀMPADES 
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BHU3 - LAMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmpades de descàrrega de vapor de sodi de pressió alta. 
Es contemplen els següents tipus de làmpades: 
- Làmpades amb ampolla elipsoidal o tubular en versió normal amb cebador interior o exterior 
- Làmpades amb ampolla elipsoidal o tubular en versió de color millorat amb cebador exterior 
- Làmpades amb ampolla elipsoidal d’elevada qualitat de color amb cebador interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les làmpades de vapor de sodi de pressió alta han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 60-662. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús de 
làmpades amb l’ampolla o casquet defectuosos. 
Han d’estar formades per un tub de descàrrega que conté els electròdes i el metall, una 
ampolla exterior de vidre amb forma elipsoidal o tubular i un casquet metàl·lic normalitzat 
per al connexionat i la subjecció de la làmpada unit a l’ampolla. 
Ha d’arrencar i funcionar correctament alimentada a una tensió compresa entre el 92% i el 106% 
de la tensió nominal d’alimentació i a temperatures de fins a -40ºC. 
El casquet de la làmpada ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 60-061. 
Temperatura de l’envolvent de la làmpada a qualsevol punt:=< 400ºC 
Temperatura del casquet de la làmpada: 
- Fixat amb massilles:  =< 210ºC 
- Fixat mecànicament:  =< 250ºC 
La desviació de qualsevol punt de la línia mitjana del tub de descàrrega respecte a l’eix del 
casquet (prenent com a vèrtex de referència el centre del contacte central del casquet serà 
inferior a 3º. 
 
LÀMPADES AMB AMPOLLA ELIPSOIDAL O TUBULAR EN VERSIÓ NORMAL AMB CEBADOR INTERIOR O EXTERIOR: 
Característiques dimensionals segons UNE-EN 60662 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦     Tipus de     ¦   Mètode    ¦ Diàmetre ¦Llargària màxima¦ Pes ¦ Tipus de¦ 
¦     làmpada      ¦   d’encesa  ¦ màxim de ¦ de la làmpada  ¦     ¦ casquet ¦ 
¦                  ¦             ¦l’ampolla ¦(inclòs casquet)¦     ¦         ¦ 
¦                  ¦             ¦   (mm)   ¦     (mm)       ¦ (g) ¦         ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 50 AT elipsoidal ¦   Intern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦   E-27  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 50 AT elipsoidal ¦   Extern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦   E-27  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   50 AT tubular  ¦   Extern    ¦    39    ¦     156        ¦  55 ¦   E-27  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 70 AT elipsoidal ¦   Intern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦   E-27  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 70 AT elipsoidal ¦   Extern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦   E-27  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦  70 AT tubular   ¦   Extern    ¦    39    ¦     156        ¦  55 ¦   E-27  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦100 AT elipsoidal ¦   Extern    ¦    78    ¦     186        ¦ 105 ¦   E-40  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 100 AT tubular   ¦   Extern    ¦    48    ¦     211        ¦ 160 ¦   E-40  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 150 elipsoidal   ¦Intern/Extern¦    91    ¦     227        ¦ 180 ¦   E-40  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   150 tubular    ¦Intern/Extern¦    48    ¦     211        ¦ 170 ¦   E-40  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦  250 elipsoidal  ¦Intern/Extern¦    91    ¦     227        ¦ 180 ¦   E-40  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   250 tubular    ¦Intern/Extern¦    48    ¦     260        ¦ 200 ¦   E-40  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦  400 elipsoidal  ¦Intern/Extern¦   122    ¦     292        ¦ 250 ¦   E-40  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
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¦   400 tubular    ¦Intern/Extern¦    48    ¦     292        ¦ 210 ¦   E-40  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦1000 AT elipsoidal¦   Extern    ¦   170    ¦     410        ¦ 450 ¦   E-40  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦  1000 AT tubular ¦   Extern    ¦    70    ¦     400        ¦ 450 ¦   E-40  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
AT: Alta tensió 
Característiques elèctriques: 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)   ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 100 AT ¦ 100 AT¦ 
¦               ¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/ext¦tub/ext¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’encebat (s)  ¦   60   ¦   10   ¦   10   ¦   60   ¦   10   ¦   10   ¦   10   ¦   10  ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’una tensió de¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦50 V en borns  ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦   7   ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦(min)          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió mínima  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦de la xarxa per¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦funcionament   ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦  198  ¦ 
¦estable (V)    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió de      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦funcionament en¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦borns de la    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦làmpada        ¦ 85±15  ¦ 85±15  ¦ 85±15  ¦ 90±15  ¦ 90±15  ¦ 90±15  ¦ 100±15 ¦100±15 ¦ 
¦(tensió eficaç ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦de l’arc) (V)  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’extinció de  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦l’arc en bors  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   120  ¦  120  ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦eficaç (V)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦absorbida per  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦la làmpada en  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦condicions     ¦  0,76  ¦  0,76  ¦  0,76  ¦  0,98  ¦  0,98  ¦  0,98  ¦   1,2  ¦  1,2  ¦ 
¦òptimes        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦eficaç (A)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent màxima ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦de règim       ¦  1,52  ¦  1,52  ¦  1,52  ¦  1,96  ¦  1,96  ¦  1,96  ¦  2,4   ¦  2,4  ¦ 
¦(eficaç) (A)   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ 150 elips¦ 150 tub ¦250 elips¦ 250 tub¦ 400 elips¦400 tub¦ 1000 AT ¦1000 AT¦ 
¦  int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext¦ int/ext  ¦int/ext¦elips/ext¦tub/ext¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     5    ¦    5    ¦    5    ¦    5   ¦     5    ¦   5   ¦   10    ¦  10   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     5    ¦    5    ¦    5    ¦    5   ¦     4    ¦   4   ¦    5    ¦   5   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   198    ¦   198   ¦   198   ¦   198  ¦   198    ¦  198  ¦   198   ¦  198  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦  100±15  ¦  100±15 ¦  100±15 ¦ 100±15 ¦  100±15  ¦ 100±15¦  100±15 ¦ 100±15¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    116   ¦   116   ¦   120   ¦   120  ¦    125   ¦  125  ¦   128   ¦  128  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
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¦    1,8   ¦   1,8   ¦   3,0   ¦   3,0  ¦   4,45   ¦  4,6  ¦   10,6  ¦ 10,3  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    3,0   ¦   3,0   ¦   5,2   ¦   5,2  ¦    7,5   ¦  7,5  ¦  15,0   ¦ 15,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)   ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 100 AT ¦ 100 AT¦ 
¦               ¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/ext¦tub/ext¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Flux mig a les ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦100 hores      ¦  3300  ¦  3300  ¦  3300  ¦  5600  ¦  5600  ¦  5600  ¦  9500  ¦ 10500 ¦ 
¦(tolerància 2%)¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Flux mínim a   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦les 100 hores  ¦  3070  ¦  3070  ¦  3070  ¦  5210  ¦  5210  ¦  5210  ¦  8835  ¦  9765 ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps per a    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦arribar el 80% ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦del flux total ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5  ¦ 
¦(min)          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Valor mig de   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦depreciació    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦màxima a les   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   10   ¦   10  ¦ 
¦8000 hores (%) ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Valor mig de la¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦mortalitat     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦màxima a les   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   20   ¦   20  ¦ 
¦8000 hores (%) ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ 150 elips¦ 150 tub ¦250 elips¦ 250 tub¦ 400 elips¦400 tub¦ 1000 AT ¦1000 AT¦ 
¦  int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext¦ int/ext  ¦int/ext¦elips/ext¦tub/ext¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   13500  ¦  14000  ¦  25000  ¦  27000 ¦   47000  ¦ 47500 ¦  120000 ¦ 125000¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   12555  ¦  13020  ¦  23250  ¦  25110 ¦   43710  ¦ 44175 ¦  111600 ¦ 116250¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     5    ¦    5    ¦    5    ¦    5   ¦     5    ¦   5   ¦    5    ¦   5   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    10    ¦   10    ¦   10    ¦   10   ¦    10    ¦  10   ¦   20    ¦  20   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    10    ¦   10    ¦   10    ¦   10   ¦    10    ¦  10   ¦   30    ¦  30   ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
La làmpada no s’ha d’apagar quan la tensió de l’arc caigui del 100% al 90% de la tensió òptima 
en 0,5s i es mantingui en aquest valor durant 5s com a mínim. 
Toleràncies: 
- Tensió de l’arc:  ± 10% 
 
LÀMPADES AMB AMPOLLA ELIPSOIDAL O TUBULAR EN VERSIÓ DE COLOR MILLORAT AMB CEBADOR EXTERIOR: 
Característiques dimensionals segons UNE-EN 60662 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦     Tipus de     ¦  Pes   ¦ Diàmetre ¦ Llargària màxima ¦ Tipus de¦ 
¦     làmpada      ¦        ¦ màxim de ¦  de la làmpada   ¦ casquet ¦ 
¦                  ¦        ¦l’ampolla ¦ (inclòs casquet) ¦         ¦ 
¦                  ¦   (g)  ¦   (mm)   ¦       (mm)       ¦         ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦   150 elipsoidal ¦   180  ¦    91    ¦       227        ¦   E-40  ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦    150 tubular   ¦   170  ¦    48    ¦       211        ¦   E-40  ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦   250 elipsoidal ¦   180  ¦    91    ¦       227        ¦   E-40  ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦    250 tubular   ¦   200  ¦    48    ¦       260        ¦   E-40  ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
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¦   400 elipsoidal ¦   250  ¦   122    ¦       292        ¦   E-40  ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦    400 tubular   ¦   210  ¦    48    ¦       292        ¦   E-40  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Característiques elèctriques: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)   ¦   150  ¦  150   ¦   250  ¦   250  ¦   400  ¦  400   ¦ 
¦               ¦  elips ¦   tub  ¦  elips ¦   tub  ¦  elips ¦  tub   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’encebat (s)  ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’una tensió de¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦50 V en borns  ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    4   ¦    4   ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦(min)          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió mínima  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de la xarxa per¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦funcionament   ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦ 
¦estable (V)    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió de      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦funcionament en¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦borns de la    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    +17 ¦ 
¦làmpada        ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 105±15 ¦ 100    ¦ 
¦(tensió eficaç ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    -16 ¦ 
¦de l’arc) (V)  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’extinció de  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦l’arc en borns ¦   116  ¦   116  ¦   120  ¦   120  ¦   125  ¦   125  ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦eficaç (V)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦absorbida per  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦la làmpada en  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦condicions     ¦   1,8  ¦   1,8  ¦   3,0  ¦   3,0  ¦  4,45  ¦   4,6  ¦ 
¦òptimes        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦eficaç (A)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent màxima ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de règim       ¦   3,0  ¦   3,0  ¦   5,2  ¦   5,2  ¦   7,5  ¦   7,5  ¦ 
¦(eficaç) (A)   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)          ¦150 elips¦150 tub¦250 elips¦250 tub¦400 elips¦400 tub¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)    ¦  12250  ¦ 12700 ¦  22000  ¦ 23000 ¦  37000  ¦ 38000 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós    ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦ 
¦(lm/W)                ¦    82   ¦   85  ¦    88   ¦   93  ¦    97   ¦  100  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temperatura de color  ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦ 
¦(K)                   ¦   2170  ¦  2170 ¦   2170  ¦  2170 ¦   2170  ¦  2170 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Índex de rendiment de ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦ 
¦color                 ¦  Ra 60  ¦ Ra 60 ¦  Ra 60  ¦ Ra 60 ¦  Ra 60  ¦ Ra 60 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Coordenades           ¦  0,510/ ¦ 0,510/¦  0,510/ ¦ 0,510/¦  0,510/ ¦ 0,510/¦ 
¦cromàtiques (x,y)     ¦  0,420  ¦ 0,420 ¦  0,420  ¦ 0,420 ¦  0,420  ¦ 0,420 ¦ 
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+----------------------------------------------------------------------------+ 
 
LÀMPADES AMB AMPOLLA ELIPSOIDAL D’ELEVADA QUALITAT DE COLOR AMB CEBADOR INTERIOR: 
Característiques dimensionals segons UNE-EN 60662 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de¦ Diàmetre ¦Llargària màxima¦Tipus de¦  Alçària del  ¦  Llargària   ¦ 
¦làmpada ¦ màxim de ¦ de la làmpada  ¦casquet ¦centre lluminós¦  nominal de  ¦ 
¦        ¦l’ampolla ¦(inclòs casquet)¦        ¦    ampolla    ¦ l’arc ampolla¦ 
¦        ¦   (mm)   ¦      (mm)      ¦        ¦   clara (mm)  ¦  clara (mm)  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   150  ¦    102   ¦      250       ¦  E-40  ¦     160±5     ¦      33      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   250  ¦    102   ¦      250       ¦  E-40  ¦     160±5     ¦      41      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   400  ¦    122   ¦      290       ¦  E-40  ¦     185±5     ¦      49      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Característiques elèctriques: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                   ¦  150   ¦   250  ¦   250  ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim d’encebat          ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦(tensió (V)/temps (s))         ¦ 198/60 ¦ 198/60 ¦ 198/60 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim d’establiment      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’una tensió de 50 V en borns  ¦ 220/10 ¦ 220/10 ¦ 220/10 ¦ 
¦de la làmpada (min)            ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió mínima de la xarxa per  ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦funcionament estable (V)       ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió de funcionament en borns¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de la làmpada (tensió eficaç   ¦ 110±15 ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 
¦de l’arc) (V)                  ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió d’extinció de l’arc en  ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦borns de la làmpada eficaç (V) ¦  130   ¦  130   ¦   1301 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent absorbida per la       ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦làmpada en condicions òptimes  ¦   1,9  ¦   3,1  ¦  5,62  ¦ 
¦(eficaç) (A)                   ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent màxima d’establiment   ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de règim (eficaç) (A)          ¦   3,0  ¦   5,2  ¦   7,5  ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                 ¦      150    ¦      250    ¦      400    ¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temperatura de color (K)     ¦     2500    ¦     2500    ¦     2500    ¦ 
¦------------------------------------------------------------------.----¦ 
¦Índex de rendiment de color  ¦    Ra 85    ¦    Ra 85    ¦    Ra 85    ¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Coordenades cromàtiques (x,y)¦ 0,478/0,415 ¦ 0,478/0,415 ¦ 0,478/0,415 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa. 
A la capsa hi han de constar les següents dades: 
- Marca d’origen 
- Potència nominal 
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
- Les làmpades amb cebador interior portaran gravat un triangle equilàter amb una lletra I a 
dintre 
- Les làmpades amb cebador exterior portaran gravat un triangle equilàter amb una lletra E a 
dintre 
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- Referència a la norma UNE-EN 60-662 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE-EN 60662:1996 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A4:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A5:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A6:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A7:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000,BHWM1L2K,BHWM1L3K,BHWM1L8K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les 
seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
BJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
BJ65 - FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ65UR20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Filtres coladors per a muntar entre tubs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filtres de llautó roscats. 
- Filtres de fosa per a muntar amb brides 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant. 
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 
ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la 
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió nominal 
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 
FILTRES ROSCATS: 
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant 
rosca. 
FILTRES EMBRIDATS: 
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S’ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L’element filtrant ha d’estar en el seu interior o bé s’ha de subministrar aparat. 
L’element que va amb rosca s’ha de subministrar amb la rosca corresponent. 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. 
 
 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM6 - MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM6UR10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Manòmetres d'esfera per a roscar. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una 
esfera graduada i una agulla de lectura. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
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Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió de servei 
Material:  Acer 
Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C 
Tolerància de precisió:  ± 0,1 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida. 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RRACG 1974 Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
BM21 - HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM213610. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 
23-400. 
Pressió de treball:  <= 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament 
HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de 
connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte 
s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que 
hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
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- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició 
de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin 
gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la 
xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb 
les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva 
connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una 
cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 
d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm. 
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 
BMY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY21000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Accessoris per a instal·lacions d'extinció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
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- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal·lacions de protecció 
i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS PER A HIDRANTS: 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’un hidrant. 
ELEMENTS PER A COLUMNES SEQUES: 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’una instal·lació 
de columna seca. 
ELEMENTS PER A BOQUES D'INCENDIS: 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’una boca 
d’incendi. 
ELEMENTS PER A DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS: 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d’un detector extintor-
extintor automàtic. 
ELEMENTS PER A VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA: 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d’una vàlvula de control i 
alarma. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 
d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN311001,BN31U010,BN319320. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules d'esfera manuals, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca. 
S'han considerat els tipus de vàlvules següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil ) PVC 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió 
mascle) 
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- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric 
diametral que gira 90°. 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
+----------------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar)  ¦ 
¦-----------------------¦----------------------¦ 
¦          10           ¦        >= 15         ¦ 
¦          16           ¦        >= 24         ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Materials: 
Vàlvules amb cos de bronze: 
- Bola:  Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat:  Tefló 
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 
- Bola:  poli(clorur de vinil) 
- Elements d'estanquitat::  Cutxú tecnopolímer de etilepropilediè EPDM 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
BN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN74UR10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules reductores de pressió de bronze amb connexió per rosca. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Obturador de desplaçament vertical 
- Accionament de l'obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial 
respecte a la de sortida 
- Molla de compressió 
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió 
diferencial 
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit 
de circulació del fluid. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ10U220. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bancs amb estructura de fosa, o acer galvanitzat i seients i respall de fusta, pintats o 
envernissats. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, dimensions i materials indicats a la DT. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La fusta no ha de tenir defectes com ara nusos, esquerdes o pudricions.  
El fabricant ha de garantir que la fusta te els tractaments de protecció indicats a la 
descripció de la partida d'obra. 
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. 
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de 
tub. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. 
Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a 
bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç 
superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
Tipus d'acer:  A-37 b 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al 
projecte o les fixades per la DF 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D0701461,D0701641,D070A4D1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
- 1:8 / 1:2:10:  >= 20 kg/cm2 
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  >= 40 kg/cm2 
- 1:4 / 1:0,5:4:  >= 80 kg/cm2 
- 1:3 / 1:0,25:3:  >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament 
amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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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 
 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
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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 
 
F219U020,F219U110,F219U210,F219U310,F219W010,F219V020,F219V010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans manuals o mecànics, càrrega de runa sobre camió 
o contenidor i transport de runa fins l'abocador i pagament dels canons d'abocament, i 
operacions auxiliars per a demolicions de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Demolició de vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Demolició de vorada i rigola col·locada sobre terra o formigó 
- Demolició de rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Demolició de paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Tall amb disc de paviments 
- Fresatge de paviments bituminosos 
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 
- Càrrega de la runa sobre camió 
- Transport de la runa fins l'abocador 
- Disposició de la runa a l'abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de demolir exclusivament els elements indicats a la DT, amb les correccions aprovades 
expressament per la DF. 
S'ha de fer 
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. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha de fer en primer lloc el tall del paviment, per tal de confinar la zona ha demolir. 
El tall ha de tenir la fondària necessària per tal que no es faci malbé el costat a conservar 
del paviment en fer la demolició. 
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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 D.F. 
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 
 
DEMOLICIÓ DE VORADA O RIGOLA I TALL AMB DISC: 
m de llargària realment executat, segons les especificacions de la D.T. 
 
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT I FRESATGE DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment executat, segons les especificacions de la D.T. 
 
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE MESCLA BITUMINOSA: 
m3 de volum realment executat, segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DU200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics, i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor, transport de runa 
fins l'abocador i pagament dels canons d'abocament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Transport de la runa fins l'abocador 
- Disposició de la runa a l'abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
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L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la D.T. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221U120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o 
contenidor, en el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Excavació de les terres 
     - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
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- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Amplària:  ± 50 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
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S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 100 mm 
- Aplomat o talús:  ± 2° 
- Dimensions: 
     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 
     - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el 
director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 
jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una 
cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels 
detalls significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT 
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No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222U020,F222U120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics, i obertura de rases per a instal·lacions, i posterior reblert, compactació i 
transport de terres sobrants a l'abocador. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 
En rases per a instal·lacions amb reblert inclòs: 
- Reblert i compactació de la rasa 
- Transport de teres sobrants fins l'abocador 
- Disposició de terres a l'abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu 
defecte, les que determini la D.F. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la D.F. 
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El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 
reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons 
de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la D.F. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
D.F. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
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Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
EXCAVACIÓ DE RASES PER A INSTAL·LACIONS: 
m de llargària de rasa mesurada per l'eix de la rasa, entre eles punts a connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 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. 
RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227R0UF,F227Z001,F227U100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228U010,F228560F,F228U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
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Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 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. 
 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F244U100,F241U020,F242U100,F241U010,F241U100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de 
l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament i de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 
la construcció. 
 
 
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A15000,F2A1100X. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F2A1 - SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A15000,F2A1100X. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F30 - FONAMENTS 
F305 - FORMIGONAMENTS DE FONAMENTS I MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F305V110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Capa de neteja i anivellament 
- Rases i pous 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de 
les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
+----------------------+ 
¦Consistència ¦ Gruix  ¦ 
¦             ¦ (cm)   ¦ 
¦-------------¦--------¦ 
¦    Seca     ¦<= 15   ¦ 
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦ 
¦    Tova     ¦<= 30   ¦ 
+----------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 
mm 
- Nivells: 
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     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats : + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m : + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
          - D > 2,5 m : + 200 mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 
poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F936U010,F936U005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la 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 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961U120,F962U120,F9655380,F96ZZ001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó 
- Vorada de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
- 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: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
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- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter o amb sorra-ciment 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- 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: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
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 D.T. 
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. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la D.F. 
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 D.F. 
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 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
* UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para aceras. 
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F97 - RIGOLES 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F974U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb morter 
sobre base de formigó. 
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 la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, 
excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó de la base no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. Ha de 
tenir una textura uniforme i contínua. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que 
es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i 
les indicacions explícites de la D.F. 
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. 
Toleràncies d'execució de la base de formigó: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les peces s'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981U015,F981U025. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de guals per a vianants o per a vehicles a les voreres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces del gual rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària e la forma indicada a la D.T. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la D.T. amb les correccions aprovades expressament per la 
D.F. 
El gual ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de 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 disseny del 
conjunt. 
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 10 cm sobre el llit 
de formigó, a tota l'amplada de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
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 D.F. 
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 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para aceras. 
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F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991Z001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
     - Xapa d’acer galvanitzat 
     - Xapa d’acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de 
quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada 
en la DT 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir. 
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Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
F9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5Z001,F9F5Z002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment amb lloses de morter o formigó. 
- Sobre llit de sorra (2-6 mm) / ull de perdiu  
- Sobre capa de morter consistència tova 
- Rejuntat amb sorra fina rentada (1,00 mm) 
- Rejuntat amb morter en sec (sorra-ciment en sec) 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra de granulometria 2-6 mm o ull de perdiu i 
rejuntats amb morter en sec: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Formació de confinament o límits 
- Col·locació del llit de sorra gran. 2-6 mm o ull de perdiu 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter en sec (sorra – ciment) 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En paviments col·locats a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació de la base de morter, consistència tova 
- Humectació i col·locació de les peces, pintades amb pam, o aigua ciment o adhesiu 
- Rebliment dels junts amb morter en sec (sorra-ciment) o sorra fina rentada de granulometria 
màx.1,0 mm 
- Escombrat restes de morter sec 
- Regat del paviment 
- Protecció del paviment; evitar pas de vianants 2 dies; evitar pas vehicles mínim 2 setmanes. 
En cas contrari estudi d’un morter de resistència alta amb poca retracció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d’haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d’altres 
defectes superficials. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara gravada o amb tractament a dalt. Han de 
quedar col·locades seguint el disseny i les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d’execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S’han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA/ ULL DE PERDIU: 
Cal que la granulometria del llit de sorra sigui de 2-6 mm o ull de perdiu. 
No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els límits de confinament no es poden col·locar damunt de la sorra, cal base pròpia. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS EN SEC AMB SORRA FINA O SORRA-CIMENT: 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua 
del morter. 
Les peces s’han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Les peces es tenen que pintar per darrera amb pam,  beurada de ciment-aigua o adhesiu  
Un cop col·locades les peces s’han de regar per aconseguir l’adormiment del morter de base. 
Després s’han de reblir els junts amb morter en sec (sorra-ciment) o sorra fina rentada 
granulometria màx. 1,00 mm. Escombrat de la resta de reblert de junts. 
No es poden omplir els junts amb vorada sense l’autorització expressa de la DF. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d’acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d’acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H18214,F9H3V190. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Mescla bituminosa col.locada i compactada. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la 
de l’ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la 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 Marshall (NLT-159). 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus 
de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 
textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 
restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua 
estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 
de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
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S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les 
capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per 
al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 
possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de 
gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat 
els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts 
longitudinals. 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt 
longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la 
fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima 
prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i 
s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la 
mescla estigui en condicions de ser compactada. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa 
uniforme i fina de reg d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a 
la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la 
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, 
després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el 
valor mínim de la temperatura. 
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció 
transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la 
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda 
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el 
que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana 
obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la 
llargària realment executada. 
CONDICIONS GENERALS: 
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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 en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
6.1-IC 2003 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. 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
PG 3/75 MOD 7 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. 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12X50. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb 
producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 
l’excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets 
una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 
estovada per un excés d'humitat. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un 
equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el 
cas de l’estesa d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, 
la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 
de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
*PG 3/75 MOD 7 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. 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA22311,FBA11110,FBA3Z001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
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. 
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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 
 
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 de secat. 
 
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. 
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Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.2-IC 1987 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 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB11111,FBB11251. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte Bàsic d'urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ 
Pare Font i el c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa 
 

132 
  

 
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: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 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. 
 
 
 
FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB32720. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
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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: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 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. 
 
 
 
FBB4 - RÈTOLS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 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. 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZZ001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la 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. 
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 de 100 kp aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per 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. 
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Els suports amb corredera 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 FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J4G0U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
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- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 
0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5ZUJJ5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l’element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT I REIXA PER A EMBORNAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
BASTIMENT I REIXA PER A INTERCEPTOR: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD78 - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ ELÀSTICA DE CAMPANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD78C38U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella 
elastomèrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
- Col·locació de l'anella elastomèrica 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la DT 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament 
adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar 
la DF 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
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Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no 
ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a 
temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
 
FD7J - CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7JU225,FD7JR225. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de claveguera o col.lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions 
soldades, col.locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
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Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la DT 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior, ha d’estar reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar 
la DF 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
 
FDA - POUS COMPLERTS 
FDA1 - POUS COMPLERTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDA1U030,FDA1U120,FDA1Z001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de pous de registre circulars, quadrats o rectangulars, amb peces prefabricades de 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat de pou de l’alçada indicada a la unitat d’obra, i si l’alçada del pou es major 
d’aquesta alçada, s’ha d’afegir la unitat d’obra d’increment de fondària, amidada en metres de 
fondària incrementada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FDDZ3158. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa 
- Graó  
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
- Retirada de tapes de clavegueram existents i subministrament de tapes noves, inclosa la seva 
col.locacio a la nova rasant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
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* PG 3/75 MOD 6 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. 
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG5131U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tubs de polietilè de doble capa, o tub corbable corrugat de polietilè, 
col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Col.locació d’una banda de senyalització del tipus de canalització, per sobre de la mateixa 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
La banda de senyalització ha d’estar 50 cm per sobre de la directriu superior de la 
canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 
de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2U030,FDK2Z001,FDK2U080,FDK2Z002,FDK2Z003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Pericó per a canalització de serveis amb parets, solera i llit amb material granular. 
S'han considerat els materials següents: 
- Paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Paret de maó arrebossada amb morter sobre llit de grava, i col·locació de la tapa de fosa, 
en el seu cas 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de paret de maó calat, arrebossades amb morter, sobre base de grava drenant i tapa: 
- Preparació del llit amb grava 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck  
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
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- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZU020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
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L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 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. 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FF21Z001,FF21Z002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", 
col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
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fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris 
roscats o soldats). 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el 
corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de 
soldar el suport al tub. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
+---------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 
¦              ¦------------------------------¦ 
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 
¦--------------¦------------¦-----------------¦ 
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦ 
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 
¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 
¦   4" - 5"    ¦   5        ¦       5         ¦ 
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦ 
+---------------------------------------------+ 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la DT 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb 
tefló. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos i, finalment, aigua. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar 
la DF 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB2845U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 45°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 45°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peces per a reduccions de diàmetre 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 
reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
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La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
     - Trams verticals: DN x 20 mm 
     - Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
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Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal 
avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22RJ1K,FG22TL1K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG311206,FG313302,FG314506,FG314606. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Cables elèctrics destinats a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus 
unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
- Cables subterranis de designació UNE RFV 0,6/1 kV 
- Cables sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre façanes i 
sostres. 
- Cables amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports. 
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S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Cables col.locats superficialment 
- Cables col.locats a l’interior d’envoltants de protecció (tubs, canals o safates) 
- Cables col.locats al fons de la rasa, directament enterrats 
- Cables col.locats suspesos entre suports 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment, i la seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 
- Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
- Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
CABLES DIRECTAMENT ENTERRATS: 
Els cables directament enterrats han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin 
sobrevindre després de la seva instal·lació 
Prèviament a la col·locació dels cables, s'anivellarà i compactarà el fons de la rasa, 
retirant si es necessari les pedres o arestes que sobresurtin. 
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina. 
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra 
fina. A continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic 
que avisi de la presència de la línia elèctrica de sota. 
La resta de la rasa s'ha d'omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera. 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat desde 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïlament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
EN TUB: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
CABLES COL.LOCATS SUSPESOS ENTRE SUPORTS: 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
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Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RFV 0,6/1 KV: 
* UNE-HD 603-6B "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 6: Cables aislados 
  con XLPE, armados. Sección B: Cables armados sin conductor concéntrico". 
 
 
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG38E355. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD2113D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 
de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 
 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del 
cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM1C005,FHM1C004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària 
i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa 
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 
72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
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Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos. 
UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales. 
 
 
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ3Z001,FHQ3Z002,FHQ3Z003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de forma 
circular obert o tancat, amb làmpada d'incandescència de fins a 1500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 
sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 
sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada 
de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W 
- Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 
sense, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W 
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 
W. 
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no 
es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la 
manipulació i la neteja del difusor. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
- Posició lateral:  <= 50 mm 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la caixa 
de suport. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un 
drap net i sec. 
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb 
els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es 
desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
No s’inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de 
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
 
 
FHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHTA - PROGRAMADORS HORARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHTAE010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Instal·lació de programador astronòmic a l’interior de l’armari de maniobra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport. 
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns d'entrada. 
La posició ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Abans de la connexió elèctrica s'ha de comprovar si les tensions d'alimentació i control són 
les correctes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS - EQUIPS PER A REGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5UGA1,FJSZ1Z001,FJSZ1Z002,FJSCU050,FJS1U020,FJS3U010. 
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ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la 
MMAMB. 
 
 
FM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE PREVENCIÓ 
FM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
FM21 - HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FM213618. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Aplomat:  <= 5 mm 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, 
etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida 
d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de 
l'element intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de 
l'aigua evacuada. 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar 
fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de 
condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 
d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
FN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN319324. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de 
la maneta amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ10U220. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Bancs d'estructura metàl·lica i seient de fusta. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició 
- Fixació del banc 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ha d’estar col·locat al lloc indicat a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQ2 - PAPERERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21U031. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
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Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FR - JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR47U290,FR45U190,FR3PU105,FR11Z001,FR130001. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de 
l’Ajuntament de Terrassa. 
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AMIDAMENTS Data: 04/12/11 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 F219U020 m Demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

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

1 C/Navas 113,000 2,000 226,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Pare Font 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Roger de Lluria 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 C/Lepant 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

2 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

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

1 C/Navas 115,000 6,000 690,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Lepant 33,000 3,000 99,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Pare Font 25,000 6,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 C/Lepant 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 999,000

3 F219U210 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

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

1 Auxiliar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Navas 11,300 76,000 0,300 257,640 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 19,500 30,000 0,300 175,500 C#*D#*E#*F#
4 19,500 39,500 0,300 231,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 674,215

4 F219U310 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

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

1 C/Navas 135,000 2,700 364,500 C#*D#*E#*F#
2 135,000 2,200 297,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Pare Font 25,000 1,200 30,000 C#*D#*E#*F#
4 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 C/Roger LLúria 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
6 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 C/Lepant 33,000 1,500 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 823,000

5 F219W010 m2 Fresatge i carrega mecànica a tot el paviment, d'1 a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls
i acabats a tapes i reixes, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

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

Euro
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AMIDAMENTS Data: 04/12/11 Pàg.: 2

1 C/Pare Font 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Roger Llúria 26,000 3,000 78,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Lepant 33,000 3,000 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 297,000

6 F219V020 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

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

1 Auxiliar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

7 F219V010 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 C/Lepant 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Pare Font 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Roger Llúria 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

8 F21DU200 u Demolició d´embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 F2190P02 U Desmuntatge i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal indicat o abocador situat a qualsevol
distància, de pilones, papereres i/o senyal de trànsit, col.locada sobre pal d'acer propi, sobre columnes de
semàfors o d'enllumenat . inclós els mitjans auxiliars i els temps d'esperes i canon d'abocador i certificat de
medi ambient i/o posterior muntatge de les senyals a les ubicacions indicades per la d.f.

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

1 C/Navas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Pare Font 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Roger de Lluria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 F21CV0B1 U Desmuntatge de braç mural existen i transport al magatzem municipal i desmuntatge de la p/p de la linea
electrica de alimentació ,deixant les façanes en perfecte estat, tant de revoc com de pintura després dee la
actuació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F21CV0B4 U Recol.locació de punt de llum existen inclos tot equip electric i el cablejat interior i platina de suport per a fixacio
sobre dau de formigo

Euro
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AMIDAMENTS Data: 04/12/11 Pàg.: 3

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221U120 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

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

1 C/Navas 125,000 8,700 0,300 326,250 C#*D#*E#*F#
2 76,000 11,300 0,300 257,640 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 19,500 30,000 0,300 175,500 C#*D#*E#*F#
4 19,500 39,500 0,300 231,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,465

2 F227R0UF m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% PM

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

1 C/Navas 125,000 8,700 1.087,500 C#*D#*E#*F#
2 76,000 11,300 858,800 C#*D#*E#*F#
3 Passateg 19,500 30,000 585,000 C#*D#*E#*F#
4 19,500 39,500 770,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.301,550

3 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb camió

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

1 C/Navas 125,000 8,700 0,300 326,250 C#*D#*E#*F#
2 76,000 11,300 0,300 257,640 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 19,500 30,000 0,300 175,500 C#*D#*E#*F#
4 19,500 39,500 0,300 231,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,465

4 F242U100 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou canon
d'abocament i certificat d'abocament

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

Euro
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1 C/Navas 125,000 8,700 0,300 326,250 C#*D#*E#*F#
2 76,000 11,300 0,300 257,640 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 19,500 30,000 0,300 175,500 C#*D#*E#*F#
4 19,500 39,500 0,300 231,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 990,465

5 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5

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

1 C/Navas 125,000 8,700 0,300 326,250 C#*D#*E#*F#
2 76,000 11,300 0,300 257,640 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 19,500 30,000 0,200 117,000 C#*D#*E#*F#
4 19,500 39,500 0,200 154,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 854,940

6 F227Z001 m2 Reperfilat i rasantejat de la superficie de les voreres i calçades per a deizarles a la cota de formigonat, in cloent
l'aportació de material adecuat necessari per la seva compactació.

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

1 C/Navas 125,000 8,700 1.087,500 C#*D#*E#*F#
2 76,000 11,300 858,800 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 19,500 30,000 585,000 C#*D#*E#*F#
4 19,500 39,500 770,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.301,550

7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 03  SUB-BASES, BASES I PAVIMENTS

1 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

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

1 Passatge 31,000 19,500 0,200 120,900 C#*D#*E#*F#
2 42,000 20,000 0,200 168,000 C#*D#*E#*F#
3 -31,000 7,000 0,200 -43,400 C#*D#*E#*F#
4 -7,000 16,000 0,200 -22,400 C#*D#*E#*F#
5 -16,000 6,000 0,200 -19,200 C#*D#*E#*F#
6 -5,000 10,000 0,200 -10,000 C#*D#*E#*F#
7 C/Navas 80,000 11,000 0,200 176,000 C#*D#*E#*F#
8 68,000 3,500 0,200 47,600 C#*D#*E#*F#
9 40,000 3,500 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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10 120,000 3,000 0,200 72,000 C#*D#*E#*F#
11 C/Roger de Llúria 26,000 2,500 0,200 13,000 C#*D#*E#*F#
12 16,000 2,300 0,200 7,360 C#*D#*E#*F#
13 C/Pare Font 25,000 2,600 0,200 13,000 C#*D#*E#*F#
14 15,000 2,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
15 C/Lepant 33,000 1,500 0,200 9,900 C#*D#*E#*F#
17 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 566,760

2 F961U120 m Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de
20x25 cm, col.locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

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

1 C/Navas 112,000 2,000 224,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Pare Font 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Roger Lluria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,000

3 F962U120 m Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, serrada mecanicament i
flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb base de formigo i rejuntada sorra-ciment

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

1 C/Navas 4,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm, col·locada amb
base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

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

1 C/Pare Font 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Lepant 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 F96ZZ001 m Vorada T3 corba de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm, col·locada amb
base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

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

1 C/Roger LLuria 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i base de formigó

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

1 C/Navas 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Lepant 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,000

7 F981U015 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, amb les
cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm

Euro
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conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi, col.locat amb base de formigó i rejuntat amb
sorra-ciment

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

1 C/Navas 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Pare Font 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, format per peces de pedra granítica i peces de formigó amb botons.
Les peces de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 61,8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i
semafor, col.locat amb base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment. Les peces de formigó gris de 60x40x6 cm
abuixardades i amb botons cumplint la ordre ministerial VIV/561/2010 del Ministerio de la Vivienda, col·locades
al costat de la rigola sobre base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment.

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

1 C/Navas 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Pare Font 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Roger Lluria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

9 F991Z001 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x80x20 de 10 mm de gruix, inclos elements metal.lics d'ancoratge
soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó

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

1 C/Navas 1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Navas 2 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

10 F9F5Z001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, de 40x40x8 cm, col·locades a truc
de maceta sobre capa de 3-4 cm de gruix de morter de ciment pastat reglejat i amb la pendent correcta, amb
P.P. de peces tallades, entregues a façana i altres, reposició i acabat d'entrades, guals i rejuntat amb sorra fina i
ciment, totalment acabat

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

1 C/Navas 1.080,650 1.080,650 C#*D#*E#*F#
2 333,010 333,010 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Passatge 810,760 810,760 C#*D#*E#*F#
7 C/Pare Font 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
8 13,000 2,200 28,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.283,020

11 F9F5Z002 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, de 20x20x8 cm, col·locades a truc
de maceta sobre capa de 3-4 cm de gruix de morter de ciment pastat reglejat i amb la pendent correcta, amb
P.P. de peces tallades, entregues a façana i altres, reposició i acabat d'entrades, guals i rejuntat amb sorra fina i
ciment, totalment acabat

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

1 C/Navas 70,000 2,200 154,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 154,000

12 F936U005 m3 Base de formigó de 15 N/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

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

1 Escossells 46,000 0,500 23,000 C#*D#*E#*F#
2 11,000 0,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,500

13 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa G-20-25 /S-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

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

1 C/Lepant 33,000 2,000 0,070 2,400 11,088 C#*D#*E#*F#
2 C/Navas 125,000 2,900 0,070 2,400 60,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,988

14 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

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

1 C/Navas 125,000 2,600 325,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Lepant 33,000 3,000 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 424,000

15 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

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

1 C/Navas 125,000 2,900 362,500 C#*D#*E#*F#
2 C/Lepant 33,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Roger de LLuria 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 C/Pare Font 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 548,500

16 F9H12114 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa S-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall inclou trasllats de maquinaria les
vegades necessàries, i maquinària petita per trasllats dins de l'obra

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

1 C/Lepant 33,000 2,000 0,050 2,400 7,920 C#*D#*E#*F#
2 C/Navas 125,000 2,900 0,050 2,400 43,500 C#*D#*E#*F#
3 C/Pare Font 40,000 2,000 0,050 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#
4 C/Roger de LLúria 20,000 2,000 0,050 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,820

17 XPA1Z008 pa Partida alçada a justificar per trasllats de maquinària d'asfaltat segons justificants

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

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

18 F931201J M3 Sub-base de tot-u artificial,tipus z-2 segons pg-3, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm.
incloent-hi espais petits i formació de pendents amidament sobre perfil.

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

1 C/Navas 125,000 2,900 0,250 90,625 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 810,760 0,200 162,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,777

19 F9E1V010 m2 Paviment de panot similar a l'existent per a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a truc de maceta amb morter i
beurada de ciment pòrtland, inclou posada a cota dels pericons de serveis i alineades coincidint amb peça
sensera o com marqui la d.f. i talls de peces per adaptar a les façanes i col.locació dels marcs de serveis.

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

1 C/Lepant 33,000 1,500 49,500 C#*D#*E#*F#
2 C/Pare Font 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 25,000 1,800 45,000 C#*D#*E#*F#
4 C/Roger de Llúria 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,500

20 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus JARDÍ de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

1 Parterre 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

21 F991Z003 u Formació d'escossell drenant Stone Drain, de qualitat i característiques iguals o superiors, de 10 cm. de gruix
total, sistema, sistema ´´Stone Drain®´´ o de qualitat i característiques iguals o superiors , composat per una
base filtrant de ~ 3 cm. de sorres de sílice compactades i una capa rígida drenant d'àrids resinats de ~ 7 cm. de
gruix amb acabat en model i color a escollir per la D.F. i una capa elèstica de 5/15 cm. perimetral al tronc per
permetre el seu creixement, incloent perfilat prevu al forat i proteccions per al curat, totalment acabat.

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

1 C/Navas 1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Navas 2 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

22 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter  i base de formigó

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

1 C/Pare Font 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 C/Roger de Lluria 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 54,000

23 F9E1U015 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment i beurada de color

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

1 C/Roger de Lluria 17,000 0,600 1,000 10,200 C#*D#*E#*F#
2 20,000 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,200

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 04  SANEJAMENT
Titol 3 01  ENDERROCS

1 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 C/Navas 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 C/Navas
2 pous ocults 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F21DU200 u Demolició d´embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 04  SANEJAMENT
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió

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

1 C/Navas residual 32,500 2,600 1,200 101,400 C#*D#*E#*F#
2 24,000 2,300 1,000 55,200 C#*D#*E#*F#
3 25,000 2,200 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
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4 35,000 1,700 1,000 59,500 C#*D#*E#*F#
6 C/Navas pluvial 32,500 3,000 1,200 117,000 C#*D#*E#*F#
7 24,000 3,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
8 25,000 2,800 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#
9 35,000 2,100 1,000 73,500 C#*D#*E#*F#

11 C/Navas embornals 10,000 2,000 0,600 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
12 C/Navas escomeses 8,000 8,000 0,600 1,500 57,600 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 0,600 1,500 3,600 C#*D#*E#*F#
15 Passatge residual 72,000 1,500 1,000 108,000 C#*D#*E#*F#
16 Passatge pluvial 72,000 2,000 1,000 144,000 C#*D#*E#*F#
17 Passatge embornals 3,000 6,000 0,600 1,500 16,200 C#*D#*E#*F#
18 Passatge escomeses 4,000 6,000 0,600 1,500 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 972,600

2 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 C/Navas residual 32,500 1,000 32,500 C#*D#*E#*F#
2 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#
6 C/Navas pluvial 32,500 1,200 39,000 C#*D#*E#*F#
7 24,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#
8 25,000 1,200 30,000 C#*D#*E#*F#
9 35,000 1,200 42,000 C#*D#*E#*F#

11 C/Navas embornals 10,000 10,000 0,600 60,000 C#*D#*E#*F#
12 C/Navas escomeses 8,000 10,000 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 10,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
15 Passatge residual 72,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
16 Passatge pluvial 72,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
17 Passatge embornals 3,000 10,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
18 Passatge escomeses 4,000 10,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 562,300

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)

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

1 C/Navas residual 32,500 2,000 1,200 78,000 C#*D#*E#*F#
2 24,000 1,700 1,000 40,800 C#*D#*E#*F#
3 25,000 1,700 1,000 42,500 C#*D#*E#*F#
4 35,000 1,200 1,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C/Navas pluvial 32,500 2,400 1,200 93,600 C#*D#*E#*F#
7 24,000 2,400 1,000 57,600 C#*D#*E#*F#
8 25,000 2,300 1,000 57,500 C#*D#*E#*F#
9 35,000 1,500 1,000 52,500 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C/Navas embornals 10,000 2,000 0,600 1,100 13,200 C#*D#*E#*F#
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12 C/Navas escomeses 8,000 8,000 0,600 1,100 42,240 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 0,600 1,100 2,640 C#*D#*E#*F#
15 Passatge residual 72,000 1,100 1,000 79,200 C#*D#*E#*F#
16 Passatge pluvial 72,000 1,600 1,000 115,200 C#*D#*E#*F#
17 Passatge embornals 3,000 6,000 0,600 1,100 11,880 C#*D#*E#*F#
18 Passatge escomeses 4,000 6,000 0,600 1,100 15,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 744,700

4 F241U010 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper

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

1 C/Navas residual 32,500 2,600 1,200 101,400 C#*D#*E#*F#
2 24,000 2,300 1,000 55,200 C#*D#*E#*F#
3 25,000 2,200 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 35,000 1,700 1,000 59,500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C/Navas pluvial 32,500 3,000 1,200 117,000 C#*D#*E#*F#
7 24,000 3,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
8 25,000 2,800 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#
9 35,000 2,100 1,000 73,500 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C/Navas embornals 10,000 2,000 0,600 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
12 C/Navas escomeses 8,000 8,000 0,600 1,500 57,600 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 0,600 1,500 3,600 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Passatge residual 72,000 1,500 1,000 108,000 C#*D#*E#*F#
16 Passatge pluvial 72,000 2,000 1,000 144,000 C#*D#*E#*F#
17 Passatge embornals 3,000 6,000 0,600 1,500 16,200 C#*D#*E#*F#
18 Passatge escomeses 4,000 6,000 0,600 1,500 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 972,600

5 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon d'abocament i certificat d'abocament

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

1 C/Navas residual 32,500 2,600 1,200 101,400 C#*D#*E#*F#
2 24,000 2,300 1,000 55,200 C#*D#*E#*F#
3 25,000 2,200 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 35,000 1,700 1,000 59,500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C/Navas pluvial 32,500 3,000 1,200 117,000 C#*D#*E#*F#
7 24,000 3,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
8 25,000 2,800 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#
9 35,000 2,100 1,000 73,500 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C/Navas embornals 10,000 2,000 0,600 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
12 C/Navas escomeses 8,000 8,000 0,600 1,500 57,600 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 0,600 1,500 3,600 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
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15 Passatge residual 72,000 1,500 1,000 108,000 C#*D#*E#*F#
16 Passatge pluvial 72,000 2,000 1,000 144,000 C#*D#*E#*F#
17 Passatge embornals 3,000 6,000 0,600 1,500 16,200 C#*D#*E#*F#
18 Passatge escomeses 4,000 6,000 0,600 1,500 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 972,600

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5

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

1 C/Navas residual 32,500 2,000 1,200 78,000 C#*D#*E#*F#
2 24,000 1,700 1,000 40,800 C#*D#*E#*F#
3 25,000 1,700 1,000 42,500 C#*D#*E#*F#
4 35,000 1,200 1,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C/Navas pluvial 32,500 2,400 1,200 93,600 C#*D#*E#*F#
7 24,000 2,400 1,000 57,600 C#*D#*E#*F#
8 25,000 2,300 1,000 57,500 C#*D#*E#*F#
9 35,000 1,500 1,000 52,500 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C/Navas embornals 10,000 2,000 0,600 1,100 13,200 C#*D#*E#*F#
12 C/Navas escomeses 8,000 8,000 0,600 1,100 42,240 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 0,600 1,100 2,640 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Passatge residual 72,000 1,100 1,000 79,200 C#*D#*E#*F#
16 Passatge pluvial 72,000 1,600 1,000 115,200 C#*D#*E#*F#
17 Passatge embornals 3,000 6,000 0,600 1,100 11,880 C#*D#*E#*F#
18 Passatge escomeses 4,000 6,000 0,600 1,100 15,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 744,700

7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

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

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

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 G221U015 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

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

1 pous C/Navas 3,000 5,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 pous Passatge 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

9 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl.lics d'acer

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

1 C/Navas 125,000 2,000 3,000 750,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 750,000

10 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric

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

1 C/Navas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Pluvial 125,000 0,900 0,900 101,250 C#*D#*E#*F#
3 -125,000 0,200 -25,000 C#*D#*E#*F#
4 Residula 125,000 0,800 0,800 80,000 C#*D#*E#*F#
5 -125,000 0,130 -16,250 C#*D#*E#*F#
6 Passatge
7 Pluvial 80,000 0,900 0,900 64,800 C#*D#*E#*F#
8 -80,000 0,200 -16,000 C#*D#*E#*F#
9 Residual 80,000 0,800 0,800 51,200 C#*D#*E#*F#

10 -80,000 0,130 -10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,600

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 04  SANEJAMENT
Titol 3 03  CONDUCCIONS I ACCESSORIS

1 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

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

1 C/Navas 5,000 1,400 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe D-400, model municipal, de 755x300 mm,
col·locat amb morter ciment

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

1 C/Navas 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 FDA1U030 u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament
amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons

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

1 C/Navas 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 FD5J4G0U u Caixa per a embornal amb sorrer i connexió inclòs amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó sobre solera de 10 cm de formigó
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Navas 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Auxiliar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 FDA1Z001 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre, realitzat in situ per connexió amb clavegueram existent, realitzat amb
formigó, inclou solera de formigó, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons,

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FDDZ3158 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil d-400; de d 70 cm i marc quadrat aparent o circular amb
escut d´ajuntament, col.locat amb formigó.

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

1 C/Navas 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 C/Navas residual 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge residual 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

8 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 C/Navas escomeses 10,000 7,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Navas embornals 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge escomeses 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Passatge embornals 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

9 FD0500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 C/Navas pluvial 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
2  Passatge pluvial 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

10 FD7JU0010 u Connexió escomesa domiciliaria o pluvial a la xarxa de clavegueram o a pou, amb tub de PEAD de 315 mm de
dipametre, amb junt elàstica estanca adaptada, accessoris tant de connexió com de recobriment necessari per
deixar la connexió totalment acabada i estanca. Incloent el material
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 escomeses 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 04  SANEJAMENT
Titol 3 04  ACABATS I VARIS

1 XPA1I013 pa Partida alçada a justificar per a inspecció interior de col·lectors amb CCTV i informe de resultats, considerant
jornades

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA10004 h Lloguer de bomba centrífuga submergida per desviament d'aigües resdiuals durent les obres, de 15 Kw i 200
m3/h

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 XPA10006 pa Partida alçada a justificar per realització de muret de retenció d'aigües per posicionar bomba de desviament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 05  AIGUA POTABLE

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió

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

1 C/Navas 125,000 0,300 0,800 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 0,800 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

2 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 C/Navas 125,000 0,300 2,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,500

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Navas 125,000 0,300 0,300 2,000 22,500 C#*D#*E#*F#
2 -125,000 0,008 2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 65,000 0,300 0,300 1,000 5,850 C#*D#*E#*F#
4 -65,000 0,008 2,000 -1,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,310

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)

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

1 C/Navas 125,000 2,000 0,300 0,700 52,500 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 0,700 13,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,150

5 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon d'abocament i certificat d'abocament

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

1 C/Navas 125,000 0,300 1,000 2,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 1,000 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,500

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5

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

1 C/Navas 125,000 0,300 0,700 2,000 52,500 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 0,700 13,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,150

7 GF32U010 m Tub de fosa dúctil de DN 100 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, amb revestiment interior i exterior
segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus Standard,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col.locat i provat

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

1 C/Navas 125,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

8 XPA1Z001 pa Partida alçada a justificar de connexió a canonada existent

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GS1CR010 u Purgador d'aire roscat de DN 1' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de fosa i boia i parts internes d'acer
inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta telescòpica amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 GS5TV100 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 100
mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FFB4CON0 U Connexio i/o dexconnexio de les noves tuberies a la xarxa existent i part proporcional de peces especials a
instal.lar en la xarxa d'aigua (colzes, tes, reduccions, etc.)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FHPER500 U Perico d'enregistrasment canonades de 50x50x60 cm amb tapa fosa de fundició tipus escomesa reg

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FM210020 u Hidrant aeri de columna, totalment equipat amb vàlvula de comporta i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 06  XARXA DE REG

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió

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

1 C/Navas 125,000 0,300 0,400 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 85,000 0,300 0,400 10,200 C#*D#*E#*F#
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3 Passatge 70,000 0,300 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#
4 70,000 0,200 0,200 4,000 11,200 C#*D#*E#*F#
5 25,000 0,300 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,800

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 C/Navas 125,000 0,300 0,300 2,000 22,500 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 70,000 0,300 0,300 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

3 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per
a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.

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

1 C/Navas 125,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,000

4 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters cada 0,3
m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm
i el soterrament superficial

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

1 Passatge 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Navas 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

5 FJSZ1Z001 U Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat, inclòs arqueta antivandàlica rectangular inyectada en plàstic
d'alta resistència sobre graves, de 51x37x30 cm.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FJSZ1Z002 u Subministrament i col·locació de vàlvula antisifó per purgat de canonades, inclòs arqueta antivadàlica
rectangular inyectadada en plàstic d'alta resistència sobre graves de 51x37x30 cm.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FJSCU050 u Capçal de sector de reg per goteig de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable,
format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de racord pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas
total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions
estanques. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada dins de pericó
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FN319324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FDG5131U m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades

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

1 Passatge 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Navas 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

10 FDK2U030 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de
10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l,
amb llit drenant de grava de pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FDK2Z001 u Pericó per a comptador de 5m3/h de 1800x700x700 mm segons detalls model de la companyia d'aigües, sobre
base de formigó, inclou tapa metàl·lica, comptador per a escomesa i desaigüe i tots els accesoris per deixar la
unitat d'obra acabada.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FJS1U020 u Boca de reg formada per pericó de polietilé tipus safe-rain sr-5154 o similar, amb rosca de 1 tipus euro ràpid de
implement portes o similar, col·locada amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FG311206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

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

1 Passatge 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 C/Navas 125,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 315,000

14 FJS3U010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o de qualitat i característiques iguals o superiors,
ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FRF00005 U Electrovalvula, inclos el subministrament de tots els elements necessaris i treballs comoplementaris per la seva
correcta instal.lació

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 FFB2U010 U Formació de goter per arbrat amb dos goters de 1/4``, tub de pvc ranurat de 63 mm, totalment instal.lat

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

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

17 FJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FJMZUR20 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a escomesa de 4
m3/h, el ramal de 30 mm, connexions, permisos i accessoris

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FRF0FILT U Filtre d'anelles de 32 mm

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FRF0MAUX U Materials auxiliars de connexió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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21 FJSZUS10 u Armari per a programador de poliester per a exteriors de 530x430x200 mm, amb placa de muntage aïllant ,
juntes d'estanquitat i tanca amb clau reforçada, amb sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a escomesa
elèctrica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

23 FJSAU010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o equivalent, ampliable amb mòduls, en caixa de
plàstic per a exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 FJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar,
amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat
intern, totalment col·locada en perico soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions
electriques

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

25 FJSB0112 u Connexió elèctrica entre programador i escomesa elèctrica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 GS1CR010 u Purgador d'aire roscat de DN 1' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de fosa i boia i parts internes d'acer
inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a la canonada i
provat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 FJS1U030 u Boca de reg tipus baioneta amb amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'enllaç ràpid construida en
llautó de 2 de diàmetre muntada sobre bobina , amb rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de pe, equipada amb vàlvula, col·locada amb morter. Totalment instal·lada
i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 FJS5UG30 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,4
l/h amb separació entre goters de 0,5 m i una separació entre canonades variable, de 60 cm en el prmer terç, 80
cm en el segon i 1 m en el tercer. inclou l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris

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

1 31,000 7,000 217,000 C#*D#*E#*F#
2 16,000 6,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 16,000 6,000 96,000 C#*D#*E#*F#
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4 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,000

29 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 07  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió

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

1 C/Navas 125,000 0,300 0,400 15,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 0,300 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
3 100,000 0,300 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Passatge 75,000 0,300 0,400 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon d'abocament i certificat d'abocament

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

1 C/Navas 125,000 0,300 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#
2 100,000 0,300 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 0,300 0,500 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 F222U120 m3 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades
a la vora o càrrega a camió

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

1 11,000 0,800 0,800 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

4 F305V110 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

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

1 C/Navas 8,000 0,800 0,800 1,200 6,144 C#*D#*E#*F#
2 7,000 0,800 0,800 1,000 4,480 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 6,000 0,800 0,800 1,000 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,464
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5 FDK2U080 u Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

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

1 C/Navas 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment

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

1 C/Navas 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 FDG5131U m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades

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

1 C/Navas 125,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#
6 Enllumenat existent 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,000

9 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

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

1 C/Navas 125,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 fins quadre 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
6 enllumenat existent 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,000

10 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub

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

1 quadre 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra

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

1 C/Navas 125,000 1,000 125,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 fins quadre 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

12 FGD2113D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 4,5 mm de gruix i
soterrada

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

1 C/Navas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 G21HZ001 m Desmontatge de línia d'enllumenat actual entre bàculs en façana

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

1 C/Navas 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

14 FHM1C005 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica troncocònica per adaptar sistema de iluminación vial
modelo ACCESORIO VIAL de la marca LAMP, fabricada en acerogalvanitzat, de 8 mt. de altura , totalment
galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77 micres de gruix mínim i els corresponents perns
d'ancoratge M27x100, femelles i contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb fusibles de 6A, IP-55,
cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb connexions. Connexió a terra (placa inclosa). Muntada
sobre dau de formigó de 0,8x0,8x1 m, amb formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i instal·lada segons
plànol de detall

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 FHM1C004 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica cilíndrica de 4 m d'alçària tipus Nickolson per luminària
tipus accesorio vial de LAMP muntat de 3 mm de gruix de xapa, totalment galvanitzat per immersió en bany de
zinc calent de 77 micres de gruix mínim i els corresponents perns d'ancoratge M27x100, femelles i
contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior amb línia de 2x2,5
mm2 1kV VV amb connexions. Connexió a terra (placa inclosa). Muntada sobre dau de formigó de 0,7x0,7x1 m,
amb formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i instal·lada segons plànol de detall

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

16 FHQ3Z001 u Luminaria vial para adaptar a báculo modelo ECO de la marca LAMP, fabricado en un cuerpo de aluminio
inyectado
lacado en color gris metalizado, para una HIT-HST de 100 HSEW E-27, totalment instal·lat, inlcou accesori
d'acoblament. Inclou equip i lampades
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 FHQ3Z002 u Projector de paret de llum directa o indirecta per exterior model MINI PROA de la casa LAMP o de qualitat i
característiques iguals o superiors, fabricat en injecció d'alumini pintat en color gris metalitzat i vidre silicocàlcic
per la seva resistencia a canvis de temperatura amb un grau de protecció IP65, amb reflector d'alumini i
fotometria vial, per una CDM-T de 35 W, totalment instal·lat. Inclou equip i lampades

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 FHQ3Z004 u Subministrament i col·locació de Projector 7320 1QT 18 de la marca BEGA, o de qualitat i característiques
iguals o superior per balissament de parterre, d'alumini injectat, vidre de seguretat, fixacions de seguretat,
reflector pur de anoditzat i reixeta per control de l'enlluernament i contaminació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 FHQ3Z003 m Banda de senyalització de línia d'enllumenat subterrània

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

1 C/Navas 125,000 1,000 125,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

20 FHTAE010 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col.locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 XPA1Z003 pa Partida alçada a justificar de drets d'escomesa a companyia elèctrica per 5 KW

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 XPA1Z004 pa Partida alçada a justificar de projecte de legalització d'enllumenat. Inclou gestió, visat, legalitzat i taxes.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 FHGAE060 u Connexionat de centre de comandament preparat per a sis circuits de sortida, constituit per armari d'acer
inoxidable equipat amb comptadors de doble tarifa i reactiva, control centralitzat via radio amb antena integrada
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i equips compactes de proteccio, per a una potencia de contractacio de fins a 31,5 kW

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 FDK254D3 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de mao calat sobre llit de sorra

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

1 C/Navas 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

25 FDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment

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

1 C/Navas 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

26 OF21D211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, segons la norma DIN 2440 ST-35, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 Pasterre 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

27 XPA1Z0018 pa Partida alçada a justificar per adequació enllumenat existent segons indicacions del serveis tècnics d'enginyeria
municipal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 08  TELEFONIA I TELECOMUNACIONS

1 F305V110 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

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

1 C/Navas 125,000 0,600 0,600 45,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 0,600 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 0,400 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

2 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C/Navas 125,000 0,600 0,600 45,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 0,600 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 0,400 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

3 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon d'abocament i certificat d'abocament

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

1 C/Navas 125,000 0,600 0,600 45,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 0,600 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 0,400 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

4 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

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

1 C/Navas 125,000 6,000 750,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 6,000 600,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 75,000 4,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.800,000

5 FDK2Z002 u Arqueta tipus D de Telefonia amb tapa de fundició normalitzada

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

1 C/Navas 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 FDK2Z003 u Arqueta tipus M de 0,6x0,6x,08 m de Telecomunicacions amb tapa de fundició dúctil normalitzada, triangular,
obertura central i tancament de seguretat

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

1 C/Navas 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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8 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió

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

1 C/Navas 125,000 0,600 1,200 90,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 0,600 1,200 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 75,000 0,400 1,200 36,000 C#*D#*E#*F#
4 Passatge 75,000 0,300 1,200 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 09  XARXA GAS

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió

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

1 C/Navas 125,000 0,300 0,800 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 0,800 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

2 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 C/Navas 125,000 0,300 2,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,500

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 C/Navas 125,000 0,300 0,300 2,000 22,500 C#*D#*E#*F#
2 -125,000 0,008 2,000 -2,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 65,000 0,300 0,300 1,000 5,850 C#*D#*E#*F#
4 -65,000 0,008 2,000 -1,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,310

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material)

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

1 C/Navas 125,000 2,000 0,300 0,700 52,500 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 0,700 13,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,150

5 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon d'abocament i certificat d'abocament
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AMIDAMENTS Data: 04/12/11 Pàg.: 29

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

1 C/Navas 125,000 0,300 1,000 2,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 1,000 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,500

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5

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

1 C/Navas 125,000 0,300 0,700 2,000 52,500 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 0,300 0,700 13,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,150

7 OFB1U709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

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

1 C/Navas 125,000 1,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 65,000 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

8 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 OK1V1VT05 u Subministrament i col·locació  de vàlvula de tall de comporta DN 100. Fossa dúctil PN10

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 10  JARDINERIA

1 FR47U290 u Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera
qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi
provisional en cas necessari

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

1 C/Navas 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 FR45U190 u Subministrament i transport de ligustrum japonicum de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, de primera
qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi
provisional en cas necessari

Euro
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AMIDAMENTS Data: 04/12/11 Pàg.: 30

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

1 C/Navas 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 FR3PU105 m3 Subministrament, barreja prèvia fora de tall d'obra, estesa i reperfilat de terra tipus terra d'Amsterdam, formada
per un 92% de sorra de sílice natural rentada de m50 < de 0,4 mm, amb la relació entre d60/d10 < 2,9; un 5%
de matèria orgànica (% sms) d'origen vegetal, tipus ecobosc, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes,
estes amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de
10 cm i el reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil acabat

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

1 C/Navas 33,000 1,000 1,000 1,000 33,000 C#*D#*E#*F#
2 13,000 1,000 1,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge 11,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 Parterre 9,000 3,500 0,500 15,750 C#*D#*E#*F#
6 7,000 25,000 0,500 87,500 C#*D#*E#*F#
7 7,000 16,000 0,500 56,000 C#*D#*E#*F#
8 5,500 16,000 0,500 44,000 C#*D#*E#*F#
9 4,500 6,000 0,500 13,500 C#*D#*E#*F#

10 5,500 6,000 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,250

4 FR11Z001 u Transplantament i plantació d'arbres de diferents alçades, mitjançant la formació de pa de terra extracció de
l'arbre sencer abans demolició de paviment en un termini de una setmana, inclou transport a un altre lloc del
municipi

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR3S0004 m3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en jardinera, parterre o escocell o tapissat
de terreny amb marmolina trituradao reciclat de maó, tamany avellana color carbassa, inclús part proporcional
de geotextil de densitat 140 gr/cm2 a definir per la direcció facultativa

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

1 9,000 3,500 0,050 1,575 C#*D#*E#*F#
2 7,000 25,000 0,050 8,750 C#*D#*E#*F#
3 7,000 16,000 0,050 5,600 C#*D#*E#*F#
4 5,500 16,000 0,050 4,400 C#*D#*E#*F#
5 4,500 6,000 0,050 1,350 C#*D#*E#*F#
6 5,500 5,000 0,050 1,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,050

6 FR4HUN40 u Subministrament, transport de santolina chamaecyparissus, rosamarinus oficinalis, lavandula angustifolia,
retama monosperma i les plantes arbustives a decidir per D.F., en contenidor de 13 cm, de primera qualitat
segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en
cas necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 04/12/11 Pàg.: 31

1 9,000 3,500 3,000 94,500 C#*D#*E#*F#
2 7,000 25,000 3,000 525,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 16,000 3,000 336,000 C#*D#*E#*F#
4 5,500 16,000 3,000 264,000 C#*D#*E#*F#
5 4,500 6,000 3,000 81,000 C#*D#*E#*F#
6 5,500 5,000 3,000 82,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.383,000

7 FR4FUG70 u Subministrament i transport de lonicera japonica, en contenidor de 2 litres, de primera qualitat segons les NTJ.
seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari

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

1 jardineres tipus 6 4,000 70,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

8 FR4GUK10 u Subministrament i transport de pittosporum tobira, en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons les NTJ.
seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari

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

1 9,000 3,500 2,000 63,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 25,000 2,000 350,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 16,000 2,000 224,000 C#*D#*E#*F#
4 5,500 16,000 2,000 176,000 C#*D#*E#*F#
5 4,500 6,000 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#
6 5,500 5,000 2,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 922,000

9 FR4H0001 u Construcció, subministrament i transplantament d'estructura espai verd, tipus pèrgola, amb salix vius, de 60 m2
de superficie aproximada, 13,5 metres de longitud i entre 3 i 4 metres d'amplada, fent porxada amb tres arcs
frontals i un arc lateral, sistema de reg per goters

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 XPA1Z0015 pa Partida alçada per manteniment de jardineria durant el periode de garantia., incloent totes les operacions de
manteniment i substitució de les espècies plantades que sigui necessari

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 XPA1Z0016 pa Plantació d'espècies arbustives selecciones d'acord amb els requeriments i instruccions de DF i d'acord amb els
criteris municipals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 XPA1Z0020 u Partida alçada a justificar per plantació d'arbres previstos a projecte, des de lloc d'acopi fins a escossell, amb pa
de terra. Inclou totes les operacions necessàries per a transport, tutors en cas necessari, terra d'aportació
suplementària seguint instruccions de direcció facultativa.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Data: 04/12/11 Pàg.: 32

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 11  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21U031 u Paperera metàl·lica tipus Barcelona diàmetre, 60 l, amb cendrer de xapa perforada d'acer innoxidable i un eix
de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, inclou la col·locoació amb dau de formigó de terra

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FQ10U220 u Banc nu de santa i cole o de qualitat i característiques iguals o superiors, de fusta massissa, de 175 cm de
llargaria, amb respatller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 FQ22U001 u Subministrament i col·locació de bordons metàl·lics per a contenidors d'escombreries

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 12  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBBZZ001 m Poste d'alumini de 60 mm, circular, col·locat a terra formigonat o a façana (estriat, segons model de l'ajuntament)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FBB11111 u Placa, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBB11251 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FBB32720 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 60x30 cm, fixada al senyal

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

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

Euro



Projecte Bàsic d´urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa

AMIDAMENTS Data: 04/12/11 Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 13  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura doble component en fred reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

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

1 4,000 3,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura acrílica reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FBA3Z001 u Pintat de senyals sobre paviment, amb pintura doble component en fred reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (cediu el pas, direcció selecció de carril, mixta i recta)

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 14  ESTRUCTURES MUR DE CONTENCIÓ

1 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Passatge 30,000 2,000 0,300 18,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 1,000 1,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
3 40,000 2,000 0,300 24,000 C#*D#*E#*F#
4 40,000 1,000 1,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 auxiliar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 04/12/11 Pàg.: 34

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Murs 30,000 4,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 4,000 2,000 320,000 C#*D#*E#*F#
3 Sabates 30,000 0,400 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 30,000 0,400 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,000

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Sabates 30,000 1,500 0,100 4,500 C#*D#*E#*F#
2 40,000 1,500 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Murs 30,000 4,000 0,300 36,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 4,000 0,300 48,000 C#*D#*E#*F#
3 Sabates 30,000 1,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
4 40,000 1,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

6 G221R012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i
llots, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 30,000 1,500 0,400 18,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 1,500 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 F227R0UF m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% PM

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

1 30,000 1,500 45,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 1,500 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

8 G22NR040 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb sòl seleccionat procedent de la pròpia obra,
estesa, humectació i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric

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

1 30,000 0,400 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 0,400 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000
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9 G763R015 m2 Sikaflexmpermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions realitzades amb adhesiu d'alta qualitat, inclós
part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les obres de fábrica i pasos de canonades
realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer galvanitzat, inclosas junts de neopré,
ancoratges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de segellat amb massilla de poliuretà
monocomponent, tipus Sikaflex 11 fc de Sika o equivalent i tots els materials per la seva col·locació,
completament instal·lada i provada, tot segons la normativa vigent

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

1 30,000 2,000 1,600 96,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 2,000 1,600 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,000

10 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

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

1 30,000 2,000 1,600 96,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 2,000 1,600 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,000

11 GD5AR016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

12 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la
seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

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

1 30,000 0,500 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 0,500 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

13 GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim,
incloent excavacio de pous per als daus de fonament i formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40
cm, tensors, tornapuntes i material auxiliar

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

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

14 E898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

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

1 2,000 30,000 4,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 40,000 4,000 320,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 560,000

15 XPA1Z014 pa Partida alçada a justificar per adecuacions edificacions i elements sortints existents en patis interiors, després
d'enderroc i formació de mur de tancament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJURB
Capítol 15  ALTRES

1 XPA1Z005 pa Partida alçada a justificar de serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA1Z006 pa Partida alçada a justificar per imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPA1Z007 pa Partida alçada a justificar per localització de serveis existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 XPA1Z011 pa Partida alçada a justificar per recreixement de tapes existents a cota de paviment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 XPA1Z012 pa Partida alçada a justificar per realitzar creuaments de serveis auxiliars

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 XPA013 pa Partida alçada a justificar per la separació i deposició de residus d'acord amb el PGR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 04/12/11 Pàg.: 1

E898U110P-1 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

F2190P02P-2 U Desmuntatge i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal indicat o abocador
situat a qualsevol distància, de pilones, papereres i/o senyal de trànsit, col.locada sobre pal
d'acer propi, sobre columnes de semàfors o d'enllumenat . inclós els mitjans auxiliars i els
temps d'esperes i canon d'abocador i certificat de medi ambient i/o posterior muntatge de les
senyals a les ubicacions indicades per la d.f.

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

F219U020P-3 m Demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport
de runes i canon d'abocament

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

F219U110P-4 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F219U210P-5 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament

41,82 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

F219U310P-6 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament

17,66 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

F219V010P-7 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant 1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

F219V020P-8 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

F219W010P-9 m2 Fresatge i carrega mecànica a tot el paviment, d'1 a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics,
amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

F21CV0B1P-10 U Desmuntatge de braç mural existen i transport al magatzem municipal i desmuntatge de la
p/p de la linea electrica de alimentació ,deixant les façanes en perfecte estat, tant de revoc
com de pintura després dee la actuació.

35,03 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)
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F21CV0B4P-11 U Recol.locació de punt de llum existen inclos tot equip electric i el cablejat interior i platina de
suport per a fixacio sobre dau de formigo

175,00 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS)

F21DU200P-12 u Demolició d´embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i
recobriments, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

8,16 €

(VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)

F221U120P-13 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F222U020P-14 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

F222U120P-15 m3 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió

8,67 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

F227R0UFP-16 m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% PM 0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

F227U100P-17 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM 1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

F227Z001P-18 m2 Reperfilat i rasantejat de la superficie de les voreres i calçades per a deizarles a la cota de
formigonat, in cloent l'aportació de material adecuat necessari per la seva compactació.

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

F228560FP-19 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

17,40 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

F228U010P-20 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material) 5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F241U010P-21 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper 2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

F241U020P-22 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb camió 1,29 €

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

F241U100P-23 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon d'abocament i certificat
d'abocament

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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F242U100P-24 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou
canon d'abocament i certificat d'abocament

6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

F2A15000P-25 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5 5,27 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

F305V110P-26 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

69,28 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F931201JP-27 M3 Sub-base de tot-u artificial,tipus z-2 segons pg-3, amb estesa i piconatge del material al 98%
del pm.  incloent-hi espais petits i formació de pendents amidament sobre perfil.

25,99 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

F936U005P-28 m3 Base de formigó de 15 N/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat

62,70 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

F936U010P-29 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat

65,90 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

F961U120P-30 m Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta,
serrada i flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment

54,70 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

F962U120P-31 m Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, serrada
mecanicament i flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb base de formigo i rejuntada
sorra-ciment

79,22 €

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

F9655380P-32 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

24,96 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

F96ZZ001P-33 m Vorada T3 corba de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

27,86 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

F974U010P-34 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter  i base de formigó

18,16 €

(DIVUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)
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F974U020P-35 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i base de formigó

16,34 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

F981U015P-36 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,
gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de caps
de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi,
col.locat amb base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment

161,37 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F981U025P-37 m Gual per a vianants model R-120, recte, format per peces de pedra granítica i peces de
formigó amb botons. Les peces de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 61,8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semafor, col.locat amb base de
formigó i rejuntat amb sorra-ciment. Les peces de formigó gris de 60x40x6 cm abuixardades i
amb botons cumplint la ordre ministerial VIV/561/2010 del Ministerio de la Vivienda,
col·locades al costat de la rigola sobre base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment.

207,63 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F991Z001P-38 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x80x20 de 10 mm de gruix, inclos elements
metal.lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó

88,93 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

F991Z003P-39 u Formació d'escossell drenant Stone Drain, de qualitat i característiques iguals o superiors, de
10 cm. de gruix total, sistema, sistema ´´Stone Drain®´´ o de qualitat i característiques iguals
o superiors , composat per una base filtrant de ~ 3 cm. de sorres de sílice compactades i una
capa rígida drenant d'àrids resinats de ~ 7 cm. de gruix amb acabat en model i color a escollir
per la D.F. i una capa elèstica de 5/15 cm. perimetral al tronc per permetre el seu creixement,
incloent perfilat prevu al forat i proteccions per al curat, totalment acabat.

155,50 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F9E1U015P-40 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o estriat de 20x20x4 cm,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de color

27,27 €

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

F9E1V010P-41 m2 Paviment de panot similar a l'existent per a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a truc de
maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland, inclou posada a cota dels pericons de
serveis i alineades coincidint amb peça sensera o com marqui la d.f. i talls de peces per
adaptar a les façanes i col.locació dels marcs de serveis.

21,02 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
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F9F5Z001P-42 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, de 40x40x8 cm,
col·locades a truc de maceta sobre capa de 3-4 cm de gruix de morter de ciment pastat
reglejat i amb la pendent correcta, amb P.P. de peces tallades, entregues a façana i altres,
reposició i acabat d'entrades, guals i rejuntat amb sorra fina i ciment, totalment acabat

41,51 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F9F5Z002P-43 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, de 20x20x8 cm,
col·locades a truc de maceta sobre capa de 3-4 cm de gruix de morter de ciment pastat
reglejat i amb la pendent correcta, amb P.P. de peces tallades, entregues a façana i altres,
reposició i acabat d'entrades, guals i rejuntat amb sorra fina i ciment, totalment acabat

39,09 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

F9H12114P-44 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa S-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
inclou trasllats de maquinaria les vegades necessàries, i maquinària petita per trasllats dins
de l'obra

49,38 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

F9H18214P-45 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa G-20-25 /S-20
amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

44,10 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

F9J12X50P-46 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

FBA11110P-47 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura acrílica reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,47 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FBA22311P-48 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura doble component
en fred reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

FBA3Z001P-49 u Pintat de senyals sobre paviment, amb pintura doble component en fred reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (cediu el pas, direcció selecció
de carril, mixta i recta)

22,71 €

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

FBB11111P-50 u Placa, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 70,00 €

(SETANTA EUROS)

FBB11251P-51 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 68,21 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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FBB32720P-52 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 60x30 cm, fixada al senyal 63,28 €

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

FBBZZ001P-53 m Poste d'alumini de 60 mm, circular, col·locat a terra formigonat o a façana (estriat, segons
model de l'ajuntament)

22,00 €

(VINT-I-DOS EUROS)

FD0500P-54 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

91,10 €

(NORANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

FD5J4G0UP-55 u Caixa per a embornal amb sorrer i connexió inclòs amb colze de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó sobre solera de 10 cm de formigó

85,70 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FD5ZUJJ5P-56 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe D-400, model municipal, de
755x300 mm, col·locat amb morter ciment

98,76 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

FD7JU0010P-57 u Connexió escomesa domiciliaria o pluvial a la xarxa de clavegueram o a pou, amb tub de
PEAD de 315 mm de dipametre, amb junt elàstica estanca adaptada, accessoris tant de
connexió com de recobriment necessari per deixar la connexió totalment acabada i estanca.
Incloent el material

124,15 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FDA1U030P-58 u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons

433,84 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

FDA1U120P-59 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

144,83 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FDA1Z001P-60 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre, realitzat in situ per connexió amb clavegueram
existent, realitzat amb formigó, inclou solera de formigó, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa i graons,

1.324,43 €

(MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FDDZ3158P-61 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil d-400; de d 70 cm i marc quadrat
aparent o circular amb escut d´ajuntament, col.locat amb formigó.

172,59 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

FDG5131UP-62 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

3,87 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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FDK254D3P-63 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de mao calat
sobre llit de sorra

40,64 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FDK2U030P-64 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de
guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera
granitica de 10 cm de gruix

88,63 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FDK2U080P-65 u Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

69,35 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FDK2Z001P-66 u Pericó per a comptador de 5m3/h de 1800x700x700 mm segons detalls model de la
companyia d'aigües, sobre base de formigó, inclou tapa metàl·lica, comptador per a
escomesa i desaigüe i tots els accesoris per deixar la unitat d'obra acabada.

1.102,00 €

(MIL  CENT DOS EUROS)

FDK2Z002P-67 u Arqueta tipus D de Telefonia amb tapa de fundició normalitzada 307,00 €

(TRES-CENTS SET EUROS)

FDK2Z003P-68 u Arqueta tipus M de 0,6x0,6x,08 m de Telecomunicacions amb tapa de fundició dúctil
normalitzada, triangular, obertura central i tancament de seguretat

240,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS)

FDKZU010P-69 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent,
col·locat amb morter ciment

50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

FDKZU020P-70 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent,
col·locat amb morter ciment

84,16 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

FFB2845UP-71 m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.

4,55 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FFB2U010P-72 U Formació de goter per arbrat amb dos goters de 1/4``, tub de pvc ranurat de 63 mm,
totalment instal.lat

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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FFB4CON0P-73 U Connexio i/o dexconnexio de les noves tuberies a la xarxa existent i part proporcional de
peces especials a instal.lar en la xarxa d'aigua (colzes, tes, reduccions, etc.)

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

FG22TL1KP-74 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FG311206P-75 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x1,5 mm2,
col.locat en tub

0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FG314506P-76 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2,
col.locat en tub

3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

FG314606P-77 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col.locat en tub

4,58 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

FG38E355P-78 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FGD2113DP-79 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 4,5
mm de gruix i soterrada

52,86 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

FHGAE060P-80 u Connexionat de centre de comandament preparat per a sis circuits de sortida, constituit per
armari d'acer inoxidable equipat amb comptadors de doble tarifa i reactiva, control centralitzat
via radio amb antena integrada i equips compactes de proteccio, per a una potencia de
contractacio de fins a 31,5 kW

7.025,56 €

(SET MIL VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FHM1C004P-81 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica cilíndrica de 4 m d'alçària tipus
Nickolson per luminària tipus accesorio vial de LAMP muntat de 3 mm de gruix de xapa,
totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77 micres de gruix mínim i els
corresponents perns d'ancoratge M27x100, femelles i contrafemelles, equip de derivació i
protecció, amb fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb
connexions. Connexió a terra (placa inclosa). Muntada sobre dau de formigó de 0,7x0,7x1 m,
amb formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i instal·lada segons plànol de detall

449,34 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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FHM1C005P-82 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica troncocònica per adaptar sistema de
iluminación vial modelo ACCESORIO VIAL de la marca LAMP, fabricada en acerogalvanitzat,
de 8 mt. de altura , totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77 micres de
gruix mínim i els corresponents perns d'ancoratge M27x100, femelles i contrafemelles, equip
de derivació i protecció, amb fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2
1kV VV amb connexions. Connexió a terra (placa inclosa). Muntada sobre dau de formigó de
0,8x0,8x1 m, amb formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i instal·lada segons plànol de
detall

599,96 €

(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FHPER500P-83 U Perico d'enregistrasment canonades de 50x50x60 cm amb tapa fosa de fundició tipus
escomesa reg

62,58 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

FHQ3Z001P-84 u Luminaria vial para adaptar a báculo modelo ECO de la marca LAMP, fabricado en un cuerpo
de aluminio inyectado
lacado en color gris metalizado, para una HIT-HST de 100 HSEW E-27, totalment instal·lat,
inlcou accesori d'acoblament. Inclou equip i lampades

259,31 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FHQ3Z002P-85 u Projector de paret de llum directa o indirecta per exterior model MINI PROA de la casa LAMP
o de qualitat i característiques iguals o superiors, fabricat en injecció d'alumini pintat en color
gris metalitzat i vidre silicocàlcic per la seva resistencia a canvis de temperatura amb un grau
de protecció IP65, amb reflector d'alumini i fotometria vial, per una CDM-T de 35 W, totalment
instal·lat. Inclou equip i lampades

381,26 €

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FHQ3Z003P-86 m Banda de senyalització de línia d'enllumenat subterrània 0,18 €

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

FHQ3Z004P-87 u Subministrament i col·locació de Projector 7320 1QT 18 de la marca BEGA, o de qualitat i
característiques iguals o superior per balissament de parterre, d'alumini injectat, vidre de
seguretat, fixacions de seguretat, reflector pur de anoditzat i reixeta per control de
l'enlluernament i contaminació.

525,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

FHTAE010P-88 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col.locat 252,20 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

FJM11401P-89 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´,
connectat a una bateria o a un ramal

618,03 €

(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)
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FJMZUR20P-90 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a
escomesa de 4 m3/h, el ramal de 30 mm, connexions, permisos i accessoris

3.192,07 €

(TRES MIL  CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

FJS1U020P-91 u Boca de reg formada per pericó de polietilé tipus safe-rain sr-5154 o similar, amb rosca de 1
tipus euro ràpid de implement portes o similar, col·locada amb morter

122,56 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FJS1U030P-92 u Boca de reg tipus baioneta amb amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'enllaç
ràpid construida en llautó de 2 de diàmetre muntada sobre bobina , amb rosca interior de 1
1/2'', inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de pe, equipada
amb vàlvula, col·locada amb morter. Totalment instal·lada i provada.

193,78 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FJS3U010P-93 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o de qualitat i característiques
iguals o superiors, ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors

534,03 €

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

FJS5UG30P-94 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de
pressió i cabal de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,5 m i una separació entre
canonades variable, de 60 cm en el prmer terç, 80 cm en el segon i 1 m en el tercer. inclou
l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors),
connexió amb collarins de presa i accessoris

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FJS5UGA1P-95 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m,
amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

9,75 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FJSAU010P-96 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o equivalent, ampliable amb
mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors

534,03 €

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

FJSB0112P-97 u Connexió elèctrica entre programador i escomesa elèctrica 450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

FJSBU110P-98 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions
entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'apertura
manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col·locada en perico soterrat, incloses
les connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions electriques

98,02 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)



Projecte Bàsic d´urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 04/12/11 Pàg.: 11

FJSCU050P-99 u Capçal de sector de reg per goteig de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió,
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de racord
pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques. inclou tots els
accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i
ajustada dins de pericó

320,15 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FJSZUS10P-100 u Armari per a programador de poliester per a exteriors de 530x430x200 mm, amb placa de
muntage aïllant , juntes d'estanquitat i tanca amb clau reforçada, amb sòcol de formigó amb
tubulars per a connexió a escomesa elèctrica

275,99 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FJSZ1Z001P-101 U Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat, inclòs arqueta antivandàlica rectangular
inyectada en plàstic d'alta resistència sobre graves, de 51x37x30 cm.

52,24 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FJSZ1Z002P-102 u Subministrament i col·locació de vàlvula antisifó per purgat de canonades, inclòs arqueta
antivadàlica rectangular inyectadada en plàstic d'alta resistència sobre graves de 51x37x30
cm.

43,49 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FM210020P-103 u Hidrant aeri de columna, totalment equipat amb vàlvula de comporta i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

1.459,49 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FN319324P-104 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

69,96 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

FQ10U220P-105 u Banc nu de santa i cole o de qualitat i característiques iguals o superiors, de fusta massissa,
de 175 cm de llargaria, amb respatller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat

735,33 €

(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FQ21U031P-106 u Paperera metàl·lica tipus Barcelona diàmetre, 60 l, amb cendrer de xapa perforada d'acer
innoxidable i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, inclou la
col·locoació amb dau de formigó de terra

127,01 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

FQ22U001P-107 u Subministrament i col·locació de bordons metàl·lics per a contenidors d'escombreries 225,00 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

FR11Z001P-108 u Transplantament i plantació d'arbres de diferents alçades, mitjançant la formació de pa de
terra extracció de l'arbre sencer abans demolició de paviment en un termini de una setmana,
inclou transport a un altre lloc del municipi

176,60 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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FR3PU105P-109 m3 Subministrament, barreja prèvia fora de tall d'obra, estesa i reperfilat de terra tipus terra
d'Amsterdam, formada per un 92% de sorra de sílice natural rentada de m50 < de 0,4 mm,
amb la relació entre d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% sms) d'origen vegetal,
tipus ecobosc, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes, estes amb mitjans mecànics i
manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil acabat

60,91 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FR3S0004P-110 m3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en jardinera, parterre o
escocell o tapissat de terreny amb marmolina trituradao reciclat de maó, tamany avellana
color carbassa, inclús part proporcional de geotextil de densitat 140 gr/cm2 a definir per la
direcció facultativa

35,94 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FR45U190P-111 u Subministrament i transport de ligustrum japonicum de 20/25 cm de perímetre, en contenidor,
de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el
primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

78,85 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FR47U290P-112 u Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de
terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant
el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

129,90 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FR4FUG70P-113 u Subministrament i transport de lonicera japonica, en contenidor de 2 litres, de primera qualitat
segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou
l'acopi provisional en cas necessari

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FR4GUK10P-114 u Subministrament i transport de pittosporum tobira, en contenidor de 3 litres, de primera
qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any,
inclou l'acopi provisional en cas necessari

2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

FR4H0001P-115 u Construcció, subministrament i transplantament d'estructura espai verd, tipus pèrgola, amb
salix vius, de 60 m2 de superficie aproximada, 13,5 metres de longitud i entre 3 i 4 metres
d'amplada, fent porxada amb tres arcs frontals i un arc lateral, sistema de reg per goters

12.100,00 €

(DOTZE MIL  CENT EUROS)

FR4HUN40P-116 u Subministrament, transport de santolina chamaecyparissus, rosamarinus oficinalis, lavandula
angustifolia, retama monosperma i les plantes arbustives a decidir per D.F., en contenidor de
13 cm, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant
el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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FRF00005P-117 U Electrovalvula, inclos el subministrament de tots els elements necessaris i treballs
comoplementaris per la seva correcta instal.lació

36,06 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)

FRF0FILTP-118 U Filtre d'anelles de 32 mm 42,43 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FRF0MAUXP-119 U Materials auxiliars de connexió 60,10 €

(SEIXANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

G214U020P-120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

48,13 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

G214U025P-121 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

34,64 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

G21DU010P-122 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

12,07 €

(DOTZE EUROS AMB SET CENTIMS)

G21H0002P-123 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

56,47 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

G21HZ001P-124 m Desmontatge de línia d'enllumenat actual entre bàculs en façana 2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

G221R012P-125 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb
qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

G221U015P-126 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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G222U200P-127 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

44,85 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

G228U010P-128 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

G228U200P-129 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

31,28 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

G22MR050P-130 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

20,88 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G22MR055P-131 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

24,19 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G22NR040P-132 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb sòl seleccionat procedent de
la pròpia obra, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

G2315A03P-133 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl.lics d'acer 14,07 €

(CATORZE EUROS AMB SET CENTIMS)

G450U040P-134 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 90,47 €

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

G450U060P-135 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 102,14 €

(CENT DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

G4D0U015P-136 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,36 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

G763R015P-137 m2 Sikaflexmpermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions realitzades amb adhesiu
d'alta qualitat, inclós part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les obres
de fábrica i pasos de canonades realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i
contrabrides d'acer galvanitzat, inclosas junts de neopré, ancoratges, cargols, femelles i
volanderes d'acer inoxidable, junts de segellat amb massilla de poliuretà monocomponent,
tipus Sikaflex 11 fc de Sika o equivalent i tots els materials per la seva col·locació,
completament instal·lada i provada, tot segons la normativa vigent

9,78 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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G7B1U040P-138 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

G9650006P-139 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus JARDÍ de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

21,89 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

G9J1U020P-140 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,28 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GAR1R110P-141 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar

28,21 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

GD5AR016P-142 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

GF32U010P-143 m Tub de fosa dúctil de DN 100 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, amb revestiment
interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials tipus K12, col.locat i provat

26,47 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

GS1CR010P-144 u Purgador d'aire roscat de DN 1' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de fosa i boia i parts
internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i accessoris necessaris per a la seva
instal.lacio,  muntat a la canonada i provat

242,92 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

GS5BR140P-145 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta telescòpica amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

174,33 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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GS5TV100P-146 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

136,46 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

OF21D211P-147 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, segons la norma DIN
2440 ST-35, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons
de la rasa i provat

99,68 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

OFA30315P-148 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

36,48 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

OFA30400P-149 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

55,13 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

OFB1U709P-150 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat
al fons de la rasa i provat

10,80 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

OK1AV010P-151 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

208,27 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

OK1V1VT05P-152 u Subministrament i col·locació  de vàlvula de tall de comporta DN 100. Fossa dúctil PN10 224,29 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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P-1 E898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat

7,06 €

B89ZUR10 kg Pintura al silicat 2,02400 €

Altres conceptes 5,03600 €

P-2 F2190P02 U Desmuntatge i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal indicat o abocador
situat a qualsevol distància, de pilones, papereres i/o senyal de trànsit, col.locada sobre pal
d'acer propi, sobre columnes de semàfors o d'enllumenat . inclós els mitjans auxiliars i els
temps d'esperes i canon d'abocador i certificat de medi ambient i/o posterior muntatge de les
senyals a les ubicacions indicades per la d.f.

7,75 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 0,87600 €

Altres conceptes 6,87400 €

P-3 F219U020 m Demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport
de runes i canon d'abocament

4,46 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 1,83960 €

Altres conceptes 2,62040 €

P-4 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

7,55 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 0,78840 €

Altres conceptes 6,76160 €

P-5 F219U210 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament

41,82 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 12,26400 €

Altres conceptes 29,55600 €

P-6 F219U310 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament

17,66 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 2,62800 €

Altres conceptes 15,03200 €

P-7 F219V010 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant 1,33 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-8 F219V020 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament

2,26 €

Altres conceptes 2,26000 €

P-9 F219W010 m2 Fresatge i carrega mecànica a tot el paviment, d'1 a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics,
amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

4,20 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 0,52560 €

Altres conceptes 3,67440 €
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P-10 F21CV0B1 U Desmuntatge de braç mural existen i transport al magatzem municipal i desmuntatge de la
p/p de la linea electrica de alimentació ,deixant les façanes en perfecte estat, tant de revoc
com de pintura després dee la actuació.

35,03 €

Sense descomposició 35,03000 €

P-11 F21CV0B4 U Recol.locació de punt de llum existen inclos tot equip electric i el cablejat interior i platina de
suport per a fixacio sobre dau de formigo

175,00 €

Sense descomposició 175,00000 €

P-12 F21DU200 u Demolició d´embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i
recobriments, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

8,16 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 1,40160 €

Altres conceptes 6,75840 €

P-13 F221U120 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics

3,28 €

Altres conceptes 3,28000 €

P-14 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió

7,20 €

Altres conceptes 7,20000 €

P-15 F222U120 m3 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió

8,67 €

Altres conceptes 8,67000 €

P-16 F227R0UF m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% PM 0,96 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-17 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM 1,47 €

Altres conceptes 1,47000 €

P-18 F227Z001 m2 Reperfilat i rasantejat de la superficie de les voreres i calçades per a deizarles a la cota de
formigonat, in cloent l'aportació de material adecuat necessari per la seva compactació.

2,04 €

Sense descomposició 2,04000 €

P-19 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

17,40 €

Altres conceptes 17,40000 €

P-20 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no inclou el material) 5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-21 F241U010 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper 2,13 €

Altres conceptes 2,13000 €

P-22 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb camió 1,29 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-23 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon d'abocament i certificat
d'abocament

4,46 €
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B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,03000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-24 F242U100 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclou
canon d'abocament i certificat d'abocament

6,58 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,03000 €

Altres conceptes 4,55000 €

P-25 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5 5,27 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,27000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 F305V110 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

69,28 €

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 61,86400 €

Altres conceptes 7,41600 €

P-27 F931201J M3 Sub-base de tot-u artificial,tipus z-2 segons pg-3, amb estesa i piconatge del material al 98%
del pm.  incloent-hi espais petits i formació de pendents amidament sobre perfil.

25,99 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 20,12500 €

B0111000 m3 Aigua 0,04700 €

Altres conceptes 5,81800 €

P-28 F936U005 m3 Base de formigó de 15 N/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat

62,70 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 51,47100 €

Altres conceptes 11,22900 €

P-29 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat

65,90 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 54,67350 €

Altres conceptes 11,22650 €

P-30 F961U120 m Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta,
serrada i flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment

54,70 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 5,29416 €

B9613U1R m Pedra granítica, gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada meca 34,51350 €

Altres conceptes 14,89234 €

P-31 F962U120 m Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, serrada
mecanicament i flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb base de formigo i rejuntada
sorra-ciment

79,22 €

B962U120 m Pedra granítica,  gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, corba, serrada mec 69,03750 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 5,29416 €
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Altres conceptes 4,88834 €

P-32 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

24,96 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 5,29416 €

B9655380 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de 14x28 cm, amb una resistència de 5,09250 €

Altres conceptes 14,57334 €

P-33 F96ZZ001 m Vorada T3 corba de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment

27,86 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 5,29416 €

B965Z001 m Peça corba de formigó doble capa, per a vorada, de 14x28 cm, amb una resistència d 5,72250 €

Altres conceptes 16,84334 €

P-34 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter  i base de formigó

18,16 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,83600 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,61176 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,14284 €

Altres conceptes 6,56940 €

P-35 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i base de formigó

16,34 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,14284 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 5,63730 €

B97433E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 3,39500 €

Altres conceptes 7,16486 €

P-36 F981U015 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,
gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de caps
de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi,
col.locat amb base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment

161,37 €

B981U015 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos o ochavo 126,77000 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 6,86280 €

Altres conceptes 27,73720 €

P-37 F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, format per peces de pedra granítica i peces de
formigó amb botons. Les peces de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 61,8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semafor, col.locat amb base de
formigó i rejuntat amb sorra-ciment. Les peces de formigó gris de 60x40x6 cm abuixardades i
amb botons cumplint la ordre ministerial VIV/561/2010 del Ministerio de la Vivienda,
col·locades al costat de la rigola sobre base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment.

207,63 €
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B981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte de pedra granítica gris quintana, gris pirineos 151,36000 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 14,70600 €

Altres conceptes 41,56400 €

P-38 F991Z001 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x80x20 de 10 mm de gruix, inclos elements
metal.lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó

88,93 €

B99AZ001 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x80x20 de 10 mm de gruix 70,98000 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 8,82360 €

Altres conceptes 9,12640 €

P-39 F991Z003 u Formació d'escossell drenant Stone Drain, de qualitat i característiques iguals o superiors, de
10 cm. de gruix total, sistema, sistema ´´Stone Drain®´´ o de qualitat i característiques iguals
o superiors , composat per una base filtrant de ~ 3 cm. de sorres de sílice compactades i una
capa rígida drenant d'àrids resinats de ~ 7 cm. de gruix amb acabat en model i color a escollir
per la D.F. i una capa elèstica de 5/15 cm. perimetral al tronc per permetre el seu creixement,
incloent perfilat prevu al forat i proteccions per al curat, totalment acabat.

155,50 €

Sense descomposició 155,50000 €

P-40 F9E1U015 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o estriat de 20x20x4 cm,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de color

27,27 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,77000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,42852 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 11,03640 €

B0111000 m3 Aigua 0,00094 €

Altres conceptes 15,03414 €

P-41 F9E1V010 m2 Paviment de panot similar a l'existent per a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat a truc de
maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland, inclou posada a cota dels pericons de
serveis i alineades coincidint amb peça sensera o com marqui la d.f. i talls de peces per
adaptar a les façanes i col.locació dels marcs de serveis.

21,02 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2 6,30000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs 0,20985 €

B0111000 m3 Aigua 0,00094 €

Altres conceptes 14,50921 €

P-42 F9F5Z001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, de 40x40x8 cm,
col·locades a truc de maceta sobre capa de 3-4 cm de gruix de morter de ciment pastat
reglejat i amb la pendent correcta, amb P.P. de peces tallades, entregues a façana i altres,
reposició i acabat d'entrades, guals i rejuntat amb sorra fina i ciment, totalment acabat

41,51 €

B9F5Z001 m2 Paviment peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, dimensions 40 6,37500 €

Altres conceptes 35,13500 €

P-43 F9F5Z002 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, de 20x20x8 cm,
col·locades a truc de maceta sobre capa de 3-4 cm de gruix de morter de ciment pastat
reglejat i amb la pendent correcta, amb P.P. de peces tallades, entregues a façana i altres,

39,09 €
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reposició i acabat d'entrades, guals i rejuntat amb sorra fina i ciment, totalment acabat

B9F5Z002 m2 Paviment peces prefabricades de formigó de dos colors destonificades, dimensions 20 3,19260 €

Altres conceptes 35,89740 €

P-44 F9H12114 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa S-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
inclou trasllats de maquinaria les vegades necessàries, i maquinària petita per trasllats dins
de l'obra

49,38 €

B9H12110 T Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa d-12 amb granulat granític 42,86000 €

Altres conceptes 6,52000 €

P-45 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa G-20-25 /S-20
amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

44,10 €

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat ca 40,47000 €

Altres conceptes 3,63000 €

P-46 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,77 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,60000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-47 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura acrílica reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,47 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,10404 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,02606 €

Altres conceptes 0,33990 €

P-48 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura doble component
en fred reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,97 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,69932 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,46059 €

Altres conceptes 0,81009 €

P-49 FBA3Z001 u Pintat de senyals sobre paviment, amb pintura doble component en fred reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (cediu el pas, direcció selecció
de carril, mixta i recta)

22,71 €

Sense descomposició 22,71000 €

P-50 FBB11111 u Placa, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 70,00 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 56,51000 €

Altres conceptes 13,49000 €

P-51 FBB11251 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 68,21 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,72000 €

Altres conceptes 13,49000 €

P-52 FBB32720 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 60x30 cm, fixada al senyal 63,28 €
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BBM1EH61 u Placa complementària, de 60x30 cm amb pintura no reflectora 52,91000 €

Altres conceptes 10,37000 €

P-53 FBBZZ001 m Poste d'alumini de 60 mm, circular, col·locat a terra formigonat o a façana (estriat, segons
model de l'ajuntament)

22,00 €

Sense descomposició 22,00000 €

P-54 FD0500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

91,10 €

B0111000 m3 Aigua 0,03572 €

BFB20500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m 86,56120 €

Altres conceptes 4,50308 €

P-55 FD5J4G0U u Caixa per a embornal amb sorrer i connexió inclòs amb colze de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó sobre solera de 10 cm de formigó

85,70 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,06960 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 14,26718 €

Altres conceptes 69,22322 €

P-56 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe D-400, model municipal, de
755x300 mm, col·locat amb morter ciment

98,76 €

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe C-250, tipus IMPU, 54,00000 €

Altres conceptes 44,76000 €

P-57 FD7JU0010 u Connexió escomesa domiciliaria o pluvial a la xarxa de clavegueram o a pou, amb tub de
PEAD de 315 mm de dipametre, amb junt elàstica estanca adaptada, accessoris tant de
connexió com de recobriment necessari per deixar la connexió totalment acabada i estanca.
Incloent el material

124,15 €

Sense descomposició 124,15000 €

P-58 FDA1U030 u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons

433,84 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 36,44900 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,78568 €

BDD1U0U3 u Con prefabricat de reducció de D 120 cm a D 100 cm 64,74000 €

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 19,60000 €

BDDZV006 u Tapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent rectangular D=625 mm, tipus Ajuntam 156,34000 €

BDD1U0V1 u Base de pou de registre amb forats per a tubs 52,18000 €

Altres conceptes 103,74532 €

P-59 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

144,83 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,25760 €
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BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 14,70000 €

BDD1U02U u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 120 cm 82,00000 €

Altres conceptes 47,87240 €

P-60 FDA1Z001 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre, realitzat in situ per connexió amb clavegueram
existent, realitzat amb formigó, inclou solera de formigó, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa i graons,

1.324,43 €

Sense descomposició 1.324,43000 €

P-61 FDDZ3158 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil d-400; de d 70 cm i marc quadrat
aparent o circular amb escut d´ajuntament, col.locat amb formigó.

172,59 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,56210 €

BDDZ3151 u Marc i tapa pou fosa dúctil D-400, D 70 amb arc aparent quadrat 160,50000 €

Altres conceptes 10,52790 €

P-62 FDG5131U m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

3,87 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,92150 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15750 €

Altres conceptes 1,79100 €

P-63 FDK254D3 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de mao calat
sobre llit de sorra

40,64 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,00000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,05000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,97520 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,23928 €

Altres conceptes 27,37552 €

P-64 FDK2U030 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb parets de 14 cm de
guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de pedrera
granitica de 10 cm de gruix

88,63 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,17750 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 12,49680 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 14,00000 €

Altres conceptes 60,95570 €

P-65 FDK2U080 u Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

69,35 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 3,42800 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 12,75715 €

B0DFU080 u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de 55x55x70 cm, per a 150 usos 1,12000 €



Projecte Bàsic d´urbanització del c/ Navas de Tolosa en el tram inclós entre el C/ Pare Font i el
c/ Roger de Llúria. T.M. Terrassa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 04/12/11 Pàg.: 9

Altres conceptes 52,04485 €

P-66 FDK2Z001 u Pericó per a comptador de 5m3/h de 1800x700x700 mm segons detalls model de la
companyia d'aigües, sobre base de formigó, inclou tapa metàl·lica, comptador per a
escomesa i desaigüe i tots els accesoris per deixar la unitat d'obra acabada.

1.102,00 €

Sense descomposició 1.102,00000 €

P-67 FDK2Z002 u Arqueta tipus D de Telefonia amb tapa de fundició normalitzada 307,00 €

Sense descomposició 307,00000 €

P-68 FDK2Z003 u Arqueta tipus M de 0,6x0,6x,08 m de Telecomunicacions amb tapa de fundició dúctil
normalitzada, triangular, obertura central i tancament de seguretat

240,00 €

Sense descomposició 240,00000 €

P-69 FDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent,
col·locat amb morter ciment

50,00 €

BDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 35,73000 €

Altres conceptes 14,27000 €

P-70 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg
de pes, amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent,
col·locat amb morter ciment

84,16 €

BDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 65,53000 €

Altres conceptes 18,63000 €

P-71 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.

4,55 €

BFB2840U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal, 2,68260 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 1,07250 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,12000 €

Altres conceptes 0,67490 €

P-72 FFB2U010 U Formació de goter per arbrat amb dos goters de 1/4``, tub de pvc ranurat de 63 mm,
totalment instal.lat

1,38 €

Sense descomposició 1,38000 €

P-73 FFB4CON0 U Connexio i/o dexconnexio de les noves tuberies a la xarxa existent i part proporcional de
peces especials a instal.lar en la xarxa d'aigua (colzes, tes, reduccions, etc.)

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-74 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,47 €
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BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,42760 €

Altres conceptes 1,04240 €

P-75 FG311206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x1,5 mm2,
col.locat en tub

0,79 €

BG311200 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x1,5 mm2 0,21420 €

Altres conceptes 0,57580 €

P-76 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2,
col.locat en tub

3,46 €

BG314500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 1,91760 €

Altres conceptes 1,54240 €

P-77 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col.locat en tub

4,58 €

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm 3,02940 €

Altres conceptes 1,55060 €

P-78 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 2,62 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,17000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,11000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30000 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-79 FGD2113D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 4,5
mm de gruix i soterrada

52,86 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,56000 €

BGD21130 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,2 m2 de superfície i 42,89000 €

Altres conceptes 6,41000 €

P-80 FHGAE060 u Connexionat de centre de comandament preparat per a sis circuits de sortida, constituit per
armari d'acer inoxidable equipat amb comptadors de doble tarifa i reactiva, control centralitzat
via radio amb antena integrada i equips compactes de proteccio, per a una potencia de
contractacio de fins a 31,5 kW

7.025,56 €

BHG1E210 u Centralització d'escomeses via radi 2.757,10000 €

BHG2E030 u Centre de comandament amb equips de comptadors companyia activa-reactiva-doble 3.936,45000 €

Altres conceptes 332,01000 €

P-81 FHM1C004 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica cilíndrica de 4 m d'alçària tipus
Nickolson per luminària tipus accesorio vial de LAMP muntat de 3 mm de gruix de xapa,
totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77 micres de gruix mínim i els
corresponents perns d'ancoratge M27x100, femelles i contrafemelles, equip de derivació i
protecció, amb fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb
connexions. Connexió a terra (placa inclosa). Muntada sobre dau de formigó de 0,7x0,7x1 m,
amb formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i instal·lada segons plànol de detall

449,34 €
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BHWM1L8K u Subministrament de columna metàl·lica cilíndrica de 5 m d'alçària tipus St. Oleguer de 210,00000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,90000 €

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 27,55760 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 35,29000 €

BHWM1L3K u Braç accessori per a columna St.Oleguer, per a un projector 32,66000 €

Altres conceptes 140,93240 €

P-82 FHM1C005 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica troncocònica per adaptar sistema de
iluminación vial modelo ACCESORIO VIAL de la marca LAMP, fabricada en acerogalvanitzat,
de 8 mt. de altura , totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77 micres de
gruix mínim i els corresponents perns d'ancoratge M27x100, femelles i contrafemelles, equip
de derivació i protecció, amb fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2
1kV VV amb connexions. Connexió a terra (placa inclosa). Muntada sobre dau de formigó de
0,8x0,8x1 m, amb formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i instal·lada segons plànol de
detall

599,96 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 35,29000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,90000 €

BHWM1L2K u Subministrament de columna metàl·lica cilíndrica de 7,5 m d'alçària tipus St. Oleguer d 480,25000 €

BHWM1L3K u Braç accessori per a columna St.Oleguer, per a un projector 32,66000 €

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 36,55600 €

Altres conceptes 12,30400 €

P-83 FHPER500 U Perico d'enregistrasment canonades de 50x50x60 cm amb tapa fosa de fundició tipus
escomesa reg

62,58 €

BMAONS10 M3 Fabrica de mao calat pres amb morter de ciment portland de 200 kg/m3 25,12855 €

BMAONS00 U Maons calats de 29x14x10 cm en assentament i fons de pericons sense rejuntat 0,68000 €

BTAPA001 U Tapa de fosa grisa de 60x60x5 cm 7,00000 €

Altres conceptes 29,77145 €

P-84 FHQ3Z001 u Luminaria vial para adaptar a báculo modelo ECO de la marca LAMP, fabricado en un cuerpo
de aluminio inyectado
lacado en color gris metalizado, para una HIT-HST de 100 HSEW E-27, totalment instal·lat,
inlcou accesori d'acoblament. Inclou equip i lampades

259,31 €

Sense descomposició 259,31000 €

P-85 FHQ3Z002 u Projector de paret de llum directa o indirecta per exterior model MINI PROA de la casa LAMP
o de qualitat i característiques iguals o superiors, fabricat en injecció d'alumini pintat en color
gris metalitzat i vidre silicocàlcic per la seva resistencia a canvis de temperatura amb un grau
de protecció IP65, amb reflector d'alumini i fotometria vial, per una CDM-T de 35 W, totalment
instal·lat. Inclou equip i lampades

381,26 €
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Sense descomposició 381,26000 €

P-86 FHQ3Z003 m Banda de senyalització de línia d'enllumenat subterrània 0,18 €

Sense descomposició 0,18000 €

P-87 FHQ3Z004 u Subministrament i col·locació de Projector 7320 1QT 18 de la marca BEGA, o de qualitat i
característiques iguals o superior per balissament de parterre, d'alumini injectat, vidre de
seguretat, fixacions de seguretat, reflector pur de anoditzat i reixeta per control de
l'enlluernament i contaminació.

525,00 €

Sense descomposició 525,00000 €

P-88 FHTAE010 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col.locat 252,20 €

BHTAE010 u Programador electrònic d'encès i apagat 242,54000 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-89 FJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´,
connectat a una bateria o a un ramal

618,03 €

BJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/ 612,20000 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-90 FJMZUR20 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a
escomesa de 4 m3/h, el ramal de 30 mm, connexions, permisos i accessoris

3.192,07 €

BJMZU0C0 u Drets d'escomesa de tipus C, per a companyia subministradora d'aigua 932,06000 €

BJMZU030 u Ramal de connexió de 30 mm per a connectar la xarxa general amb la xarxa de reg 671,23000 €

BJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´ 1.544,15000 €

Altres conceptes 44,63000 €

P-91 FJS1U020 u Boca de reg formada per pericó de polietilé tipus safe-rain sr-5154 o similar, amb rosca de 1
tipus euro ràpid de implement portes o similar, col·locada amb morter

122,56 €

Sense descomposició 122,56000 €

P-92 FJS1U030 u Boca de reg tipus baioneta amb amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'enllaç
ràpid construida en llautó de 2 de diàmetre muntada sobre bobina , amb rosca interior de 1
1/2'', inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de pe, equipada
amb vàlvula, col·locada amb morter. Totalment instal·lada i provada.

193,78 €

BJS1U030 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 135,70000 €

Altres conceptes 58,08000 €

P-93 FJS3U010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o de qualitat i característiques
iguals o superiors, ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors

534,03 €

BJSAU010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o equivalent, en caixa 341,62000 €

Altres conceptes 192,41000 €

P-94 FJS5UG30 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de
pressió i cabal de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,5 m i una separació entre
canonades variable, de 60 cm en el prmer terç, 80 cm en el segon i 1 m en el tercer. inclou
l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors),
connexió amb collarins de presa i accessoris

5,35 €
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BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext 0,16100 €

BFB2430U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, 0,02500 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,00300 €

BJS5U235 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de dia 1,29600 €

Altres conceptes 3,86500 €

P-95 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m,
amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

9,75 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exteri 2,37000 €

BJS5U233 m Tuberia de polietile de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de dia 2,28800 €

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 1,27400 €

Altres conceptes 3,81800 €

P-96 FJSAU010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o equivalent, ampliable amb
mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors

534,03 €

BJSAU010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o equivalent, en caixa 341,62000 €

Altres conceptes 192,41000 €

P-97 FJSB0112 u Connexió elèctrica entre programador i escomesa elèctrica 450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-98 FJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb alimentació del rele a 24v a.c., per a pressions
entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'apertura
manual actuant sobre el rele, purgat intern, totalment col·locada en perico soterrat, incloses
les connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions electriques

98,02 €

BJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb alimentació del relé a 24 V A.C., per a pr 86,42000 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-99 FJSCU050 u Capçal de sector de reg per goteig de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió,
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de racord
pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques. inclou tots els
accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i
ajustada dins de pericó

320,15 €

BN74UR10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pre 97,56000 €

BN31U010 u Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmet 23,35000 €

BJSBU120 u Electrovàlvula de rosca femella d'1 1/2'' dn, amb alimentació del relé a 24 V A.C., per 109,97000 €

BJM6UR10 u Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars 44,33000 €

BJ65UR20 u Filtre de malla amb rosca mascle d'1 1/2´´ dn per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, 16,80000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri 4,93500 €

Altres conceptes 23,20500 €
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P-100 FJSZUS10 u Armari per a programador de poliester per a exteriors de 530x430x200 mm, amb placa de
muntage aïllant , juntes d'estanquitat i tanca amb clau reforçada, amb sòcol de formigó amb
tubulars per a connexió a escomesa elèctrica

275,99 €

BJSZUS10 u Armari per a programador de poliester per a exteriors de 530x430x200 mm, amb placa 211,08000 €

BJSZUSR0 u Sòcol de formigó amb tubulars per a armari de programador 35,18000 €

Altres conceptes 29,73000 €

P-101 FJSZ1Z001 U Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat, inclòs arqueta antivandàlica rectangular
inyectada en plàstic d'alta resistència sobre graves, de 51x37x30 cm.

52,24 €

Sense descomposició 52,24000 €

P-102 FJSZ1Z002 u Subministrament i col·locació de vàlvula antisifó per purgat de canonades, inclòs arqueta
antivadàlica rectangular inyectadada en plàstic d'alta resistència sobre graves de 51x37x30
cm.

43,49 €

Sense descomposició 43,49000 €

P-103 FM210020 u Hidrant aeri de columna, totalment equipat amb vàlvula de comporta i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

1.459,49 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,02340 €

BM210020 u Hidrant aeri de columna, totalment equipat amb vàlvula de comporta i arqueta 1.259,46000 €

Altres conceptes 200,00660 €

P-104 FN319324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

69,96 €

BN319320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de PN, de bronze, 52,56000 €

Altres conceptes 17,40000 €

P-105 FQ10U220 u Banc nu de santa i cole o de qualitat i característiques iguals o superiors, de fusta massissa,
de 175 cm de llargaria, amb respatller de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat

735,33 €

BQ10U220 u Banc Nu de Santa i Cole o equivalent de fusta massissa, de 258 cm de llargaria, amb 710,00000 €

Altres conceptes 25,33000 €

P-106 FQ21U031 u Paperera metàl·lica tipus Barcelona diàmetre, 60 l, amb cendrer de xapa perforada d'acer
innoxidable i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig, inclou la
col·locoació amb dau de formigó de terra

127,01 €

Sense descomposició 127,01000 €

P-107 FQ22U001 u Subministrament i col·locació de bordons metàl·lics per a contenidors d'escombreries 225,00 €

Sense descomposició 225,00000 €

P-108 FR11Z001 u Transplantament i plantació d'arbres de diferents alçades, mitjançant la formació de pa de
terra extracció de l'arbre sencer abans demolició de paviment en un termini de una setmana,
inclou transport a un altre lloc del municipi

176,60 €

Sense descomposició 176,60000 €

P-109 FR3PU105 m3 Subministrament, barreja prèvia fora de tall d'obra, estesa i reperfilat de terra tipus terra
d'Amsterdam, formada per un 92% de sorra de sílice natural rentada de m50 < de 0,4 mm,
amb la relació entre d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% sms) d'origen vegetal,

60,91 €
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tipus ecobosc, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes, estes amb mitjans mecànics i
manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil acabat

BR3PAM03 m3 Terra tipus terra d'amsterdam, formada per un 92% de sorra de sílice natural  rentada 40,95000 €

Altres conceptes 19,96000 €

P-110 FR3S0004 m3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en jardinera, parterre o
escocell o tapissat de terreny amb marmolina trituradao reciclat de maó, tamany avellana
color carbassa, inclús part proporcional de geotextil de densitat 140 gr/cm2 a definir per la
direcció facultativa

35,94 €

BR3P0004 m3 Escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix 25,15000 €

Altres conceptes 10,79000 €

P-111 FR45U190 u Subministrament i transport de ligustrum japonicum de 20/25 cm de perímetre, en contenidor,
de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el
primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

78,85 €

BR45U190 u Ligustrum japonicum de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, segons les NTJ. selecc 78,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-112 FR47U290 u Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de
terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant
el primer any inclou l'acopi provisional en cas necessari

129,90 €

BR47U290 u Celtis australis de 20/25 cm de perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat se 129,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-113 FR4FUG70 u Subministrament i transport de lonicera japonica, en contenidor de 2 litres, de primera qualitat
segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou
l'acopi provisional en cas necessari

1,26 €

BR4FUG70 u Myoporum acuminatum, en contenidor de 2 litres, segons les NTJ. seleccionat a viver 1,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-114 FR4GUK10 u Subministrament i transport de pittosporum tobira, en contenidor de 3 litres, de primera
qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any,
inclou l'acopi provisional en cas necessari

2,87 €

BR4GUK10 u Pittosporum tobira, en contenidor de 3 litres, segons les NTJ. seleccionat a viver per la 2,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-115 FR4H0001 u Construcció, subministrament i transplantament d'estructura espai verd, tipus pèrgola, amb
salix vius, de 60 m2 de superficie aproximada, 13,5 metres de longitud i entre 3 i 4 metres
d'amplada, fent porxada amb tres arcs frontals i un arc lateral, sistema de reg per goters

12.100,00 €

Sense descomposició 12.100,00000 €

P-116 FR4HUN40 u Subministrament, transport de santolina chamaecyparissus, rosamarinus oficinalis, lavandula
angustifolia, retama monosperma i les plantes arbustives a decidir per D.F., en contenidor de
13 cm, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant
el primer any, inclou l'acopi provisional en cas necessari

1,38 €
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BR4HUN40 u Santolina chamaecyparissus, en contenidor de 13 cm, segons les NTJ. seleccionat a v 1,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-117 FRF00005 U Electrovalvula, inclos el subministrament de tots els elements necessaris i treballs
comoplementaris per la seva correcta instal.lació

36,06 €

Sense descomposició 36,06000 €

P-118 FRF0FILT U Filtre d'anelles de 32 mm 42,43 €

Sense descomposició 42,43000 €

P-119 FRF0MAUX U Materials auxiliars de connexió 60,10 €

Sense descomposició 60,10000 €

P-120 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

48,13 €

Altres conceptes 48,13000 €

P-121 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

34,64 €

Altres conceptes 34,64000 €

P-122 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

12,07 €

Altres conceptes 12,07000 €

P-123 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

56,47 €

Altres conceptes 56,47000 €

P-124 G21HZ001 m Desmontatge de línia d'enllumenat actual entre bàculs en façana 2,30 €

Sense descomposició 2,30000 €

P-125 G221R012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb
qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,64 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,55440 €

Altres conceptes 2,08560 €

P-126 G221U015 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €
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B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,38600 €

Altres conceptes 3,13400 €

P-127 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

44,85 €

Altres conceptes 44,85000 €

P-128 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,98 €

B0111000 m3 Aigua 0,04700 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,45600 €

Altres conceptes 3,47700 €

P-129 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

31,28 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 25,64400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04700 €

Altres conceptes 5,58900 €

P-130 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

20,88 €

B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 17,54000 €

Altres conceptes 3,34000 €

P-131 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

24,19 €

B033R005 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm 20,85000 €

Altres conceptes 3,34000 €

P-132 G22NR040 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb sòl seleccionat procedent de
la pròpia obra, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric

3,41 €

B0111000 m3 Aigua 0,04700 €

B03DR005 m3 Classificació, aportació  i cribat si cal  de sòl de grandària màxima 2 cm 0,51600 €

Altres conceptes 2,84700 €

P-133 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl.lics d'acer 14,07 €

B0DC11A1 m2 Plafó metàl.lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, 1,20000 €

Altres conceptes 12,87000 €

P-134 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 90,47 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 81,53250 €

Altres conceptes 8,93750 €

P-135 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 102,14 €
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B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 89,39700 €

Altres conceptes 12,74300 €

P-136 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,36 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,14325 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,65040 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,71000 €

Altres conceptes 27,00635 €

P-137 G763R015 m2 Sikaflexmpermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions realitzades amb adhesiu
d'alta qualitat, inclós part proporcional de perdues per encavalcaments i unions a les obres
de fábrica i pasos de canonades realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i
contrabrides d'acer galvanitzat, inclosas junts de neopré, ancoratges, cargols, femelles i
volanderes d'acer inoxidable, junts de segellat amb massilla de poliuretà monocomponent,
tipus Sikaflex 11 fc de Sika o equivalent i tots els materials per la seva col·locació,
completament instal·lada i provada, tot segons la normativa vigent

9,78 €

B762R031 m2 Làmina EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions vulcanitzades, ancoratges i material de j 7,77700 €

Altres conceptes 2,00300 €

P-138 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,87 €

B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat p 2,10100 €

Altres conceptes 0,76900 €

P-139 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus JARDÍ de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

21,89 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,70925 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,03820 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,66200 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

Altres conceptes 9,61365 €

P-140 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,28 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,15000 €

Altres conceptes 0,13000 €
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P-141 GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre,
separats 3,00 m com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar

28,21 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 6,21200 €

BBP1R012 m Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de triple torsió 3,75000 €

BBPZR005 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2,50 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part pro 4,62770 €

Altres conceptes 13,62030 €

P-142 GD5AR016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

8,72 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 6,93190 €

Altres conceptes 1,78810 €

P-143 GF32U010 m Tub de fosa dúctil de DN 100 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, amb revestiment
interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials tipus K12, col.locat i provat

26,47 €

B0111000 m3 Aigua 0,00846 €

BF32U010 m Tub de fosa dúctil de DN 100 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, unió de camp 22,26660 €

Altres conceptes 4,19494 €

P-144 GS1CR010 u Purgador d'aire roscat de DN 1' i PN 16 de pressió de treball, cos i tapa de fosa i boia i parts
internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula d'aïllament i accessoris necessaris per a la seva
instal.lacio,  muntat a la canonada i provat

242,92 €

BJM4UR10 u Purgador d'aire roscat d'1' de DN 40 i PN 16, amb cos i tapa de fosa i boia i interior d'a 188,13000 €

BN311001 u Vàlvula d´esfera manual amb rosca, de DN 1´´, PN 16, d'acer inoxidable 18,35000 €

Altres conceptes 36,44000 €

P-145 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta telescòpica amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

174,33 €

BN12R140 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; P 123,36000 €

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 80 m 10,70000 €

Altres conceptes 40,27000 €

P-146 GS5TV100 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,

136,46 €
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revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

BNWMV100 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de DN 100 mm; PN 1 3,78000 €

BNZ1V100 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 100 mm; PN 112,54000 €

Altres conceptes 20,14000 €

P-147 OF21D211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, segons la norma DIN
2440 ST-35, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons
de la rasa i provat

99,68 €

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,50820 €

BF21D20U m Tub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 4´´, segons la norma DIN 2440 S 20,32000 €

BFW21D1U u Accessori per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´, per a roscar 15,52350 €

BFY21D1U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadu 1,96000 €

Altres conceptes 61,36830 €

P-148 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

36,48 €

B0111000 m3 Aigua 0,03572 €

BFB20315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m 31,94030 €

Altres conceptes 4,50398 €

P-149 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

55,13 €

B0111000 m3 Aigua 0,03572 €

BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m 50,80990 €

Altres conceptes 4,28438 €

P-150 OFB1U709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat
al fons de la rasa i provat

10,80 €

B0111000 m3 Aigua 0,00752 €

BFB1U709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces e 9,53780 €

Altres conceptes 1,25468 €

P-151 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

208,27 €

BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, per a pressió nominal 181,54000 €

Altres conceptes 26,73000 €

P-152 OK1V1VT05 u Subministrament i col·locació  de vàlvula de tall de comporta DN 100. Fossa dúctil PN10 224,29 €

Altres conceptes 224,29000 €
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Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 01 Demolicions i enderrocs

1 F219U020 m Demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb mitjans
mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament (P - 3)

4,46 325,000 1.449,50

2 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament (P - 4)

7,55 999,000 7.542,45

3 F219U210 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament (P - 5)

41,82 674,215 28.195,67

4 F219U310 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans
mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament (P - 6)

17,66 823,000 14.534,18

5 F219W010 m2 Fresatge i carrega mecànica a tot el paviment, d'1 a 4 cm de gruix, de
paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes,
càrrega i transport de runes i canon d'abocament (P - 9)

4,20 297,000 1.247,40

6 F219V020 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament (P - 8)

2,26 55,000 124,30

7 F219V010 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de diamant (P -
7)

1,33 117,000 155,61

8 F21DU200 u Demolició d´embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixes,
bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament (P - 12)

8,16 15,000 122,40

9 F2190P02 U Desmuntatge i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal
indicat o abocador situat a qualsevol distància, de pilones, papereres
i/o senyal de trànsit, col.locada sobre pal d'acer propi, sobre
columnes de semàfors o d'enllumenat . inclós els mitjans auxiliars i els
temps d'esperes i canon d'abocador i certificat de medi ambient i/o
posterior muntatge de les senyals a les ubicacions indicades per la d.f.
(P - 2)

7,75 6,000 46,50

10 F21CV0B1 U Desmuntatge de braç mural existen i transport al magatzem municipal
i desmuntatge de la p/p de la linea electrica de alimentació ,deixant les
façanes en perfecte estat, tant de revoc com de pintura després dee la
actuació. (P - 10)

35,03 1,000 35,03

11 F21CV0B4 U Recol.locació de punt de llum existen inclos tot equip electric i el
cablejat interior i platina de suport per a fixacio sobre dau de formigo
(P - 11)

175,00 1,000 175,00

12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 123)

56,47 7,000 395,29

TOTAL Capítol 01.01 54.023,33

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 02 Moviment de terres

1 F221U120 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (P - 13)

3,28 990,465 3.248,73

2 F227R0UF m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació
del 98% PM (P - 16)

0,96 3.301,550 3.169,49

3 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb camió (P - 22) 1,29 990,465 1.277,70
4 F242U100 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador

autoritzat, amb camió, inclou canon d'abocament i certificat
d'abocament (P - 24)

6,58 990,465 6.517,26

euros
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5 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5 (P - 25) 5,27 854,940 4.505,53
6 F227Z001 m2 Reperfilat i rasantejat de la superficie de les voreres i calçades per a

deizarles a la cota de formigonat, in cloent l'aportació de material
adecuat necessari per la seva compactació. (P - 18)

2,04 3.301,550 6.735,16

7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 127)

44,85 15,000 672,75

TOTAL Capítol 01.02 26.126,62

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 03 Sub-Bases, bases i paviments

1 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat (P - 29)

65,90 566,760 37.349,48

2 F961U120 m Vorada recta de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col.locada amb
base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment (P - 30)

54,70 248,000 13.565,60

3 F962U120 m Vorada corba de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe, gra fi, serrada mecanicament i flamejada, de 20x25 cm,
col.locada amb base de formigo i rejuntada sorra-ciment (P - 31)

79,22 36,000 2.851,92

4 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per
a vorada, de 14x28 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada
amb sorra-ciment (P - 32)

24,96 40,000 998,40

5 F96ZZ001 m Vorada T3 corba de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per
a vorada, de 14x28 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada
amb sorra-ciment (P - 33)

27,86 15,000 417,90

6 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i base de formigó (P -
35)

16,34 273,000 4.460,82

7 F981U015 m Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de
seccio 62x30 cm, inclos part proporcional de caps de remat de
62x40x30 cm conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de
radi, col.locat amb base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment (P - 36)

161,37 12,000 1.936,44

8 F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, format per peces de pedra
granítica i peces de formigó amb botons. Les peces de pedra granitica
gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 61,8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semafor,
col.locat amb base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment. Les peces
de formigó gris de 60x40x6 cm abuixardades i amb botons cumplint la
ordre ministerial VIV/561/2010 del Ministerio de la Vivienda,
col·locades al costat de la rigola sobre base de formigó i rejuntat amb
sorra-ciment.  (P - 37)

207,63 28,000 5.813,64

9 F991Z001 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x80x20 de 10 mm de
gruix, inclos elements metal.lics d'ancoratge soldats a la xapa,
fonament i anellat de formigó (P - 38)

88,93 61,000 5.424,73

10 F9F5Z001 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos colors
destonificades, de 40x40x8 cm, col·locades a truc de maceta sobre
capa de 3-4 cm de gruix de morter de ciment pastat reglejat i amb la
pendent correcta, amb P.P. de peces tallades, entregues a façana i
altres, reposició i acabat d'entrades, guals i rejuntat amb sorra fina i
ciment, totalment acabat (P - 42)

41,51 2.283,020 94.768,16

11 F9F5Z002 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de dos colors
destonificades, de 20x20x8 cm, col·locades a truc de maceta sobre
capa de 3-4 cm de gruix de morter de ciment pastat reglejat i amb la
pendent correcta, amb P.P. de peces tallades, entregues a façana i
altres, reposició i acabat d'entrades, guals i rejuntat amb sorra fina i
ciment, totalment acabat (P - 43)

39,09 154,000 6.019,86

euros
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12 F936U005 m3 Base de formigó de 15 N/mm2, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat (P - 28)

62,70 30,500 1.912,35

13 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa G-20-25 /S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 45)

44,10 71,988 3.174,67

14 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1,5 kg/m2 (P - 46)

0,77 424,000 326,48

15 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 140) 0,28 548,500 153,58
16 F9H12114 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició

densa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall inclou trasllats de
maquinaria les vegades necessàries, i maquinària petita per trasllats
dins de l'obra (P - 44)

49,38 65,820 3.250,19

17 XPA1Z008 pa Partida alçada a justificar per trasllats de maquinària d'asfaltat segons
justificants (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

18 F931201J M3 Sub-base de tot-u artificial,tipus z-2 segons pg-3, amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm. incloent-hi espais petits i
formació de pendents amidament sobre perfil.  (P - 27)

25,99 252,777 6.569,67

19 F9E1V010 m2 Paviment de panot similar a l'existent per a vorera gris de 20x20x4 cm,
col.locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment pòrtland,
inclou posada a cota dels pericons de serveis i alineades coincidint
amb peça sensera o com marqui la d.f. i talls de peces per adaptar a
les façanes i col.locació dels marcs de serveis. (P - 41)

21,02 121,500 2.553,93

20 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus JARDÍ de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 139)

21,89 79,000 1.729,31

21 F991Z003 u Formació d'escossell drenant Stone Drain, de qualitat i
característiques iguals o superiors, de 10 cm. de gruix total, sistema,
sistema ´´Stone Drain®´´ o de qualitat i característiques iguals o
superiors , composat per una base filtrant de ~ 3 cm. de sorres de
sílice compactades i una capa rígida drenant d'àrids resinats de ~ 7
cm. de gruix amb acabat en model i color a escollir per la D.F. i una
capa elèstica de 5/15 cm. perimetral al tronc per permetre el seu
creixement, incloent perfilat prevu al forat i proteccions per al curat,
totalment acabat.   (P - 39)

155,50 61,000 9.485,50

22 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i base de formigó (P -
34)

18,16 54,000 980,64

23 F9E1U015 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o estriat
de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de
color (P - 40)

27,27 22,200 605,39

TOTAL Capítol 01.03 207.348,66

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 04 Sanejament

Titol 3 01 Enderrocs

1 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 122)

12,07 125,000 1.508,75

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 120)

48,13 8,000 385,04

3 F21DU200 u Demolició d´embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixes,
bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament (P - 12)

8,16 10,000 81,60

euros
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TOTAL Titol 3 01.04.01 1.975,39

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 04 Sanejament

Titol 3 02 Moviment de terres

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 14)

7,20 972,600 7.002,72

2 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
17)

1,47 562,300 826,58

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no
inclou el material) (P - 20)

5,11 744,700 3.805,42

4 F241U010 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper (P - 21) 2,13 972,600 2.071,64
5 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon

d'abocament i certificat d'abocament (P - 23)
4,46 972,600 4.337,80

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5 (P - 25) 5,27 744,700 3.924,57
7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb

mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 127)
44,85 20,000 897,00

8 G221U015 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 126)

4,52 38,000 171,76

9 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl.lics d'acer
(P - 133)

14,07 750,000 10.552,50

10 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 130)

20,88 229,600 4.794,05

TOTAL Titol 3 01.04.02 38.384,04

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 04 Sanejament

Titol 3 03 Conduccions i accessoris

1 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120
cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons (P - 59)

144,83 22,000 3.186,26

2 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil classe
D-400, model municipal, de 755x300 mm, col·locat amb morter ciment
(P - 56)

98,76 36,000 3.555,36

3 FDA1U030 u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa i graons (P - 58)

433,84 18,000 7.809,12

4 FD5J4G0U u Caixa per a embornal amb sorrer i connexió inclòs amb colze de
70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó sobre solera
de 10 cm de formigó (P - 55)

85,70 26,000 2.228,20

5 FDA1Z001 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre, realitzat in situ per connexió
amb clavegueram existent, realitzat amb formigó, inclou solera de
formigó, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa i graons, (P - 60)

1.324,43 1,000 1.324,43

6 FDDZ3158 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil d-400; de d 70 cm
i marc quadrat aparent o circular amb escut d´ajuntament, col.locat
amb formigó. (P - 61)

172,59 18,000 3.106,62

euros
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7 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 149)

55,13 197,000 10.860,61

8 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 148)

36,48 140,000 5.107,20

9 FD0500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 54)

91,10 197,000 17.946,70

10 FD7JU0010 u Connexió escomesa domiciliaria o pluvial a la xarxa de clavegueram o
a pou, amb tub de PEAD de 315 mm de dipametre, amb junt elàstica
estanca adaptada, accessoris tant de connexió com de recobriment
necessari per deixar la connexió totalment acabada i estanca. Incloent
el material  (P - 57)

124,15 29,000 3.600,35

TOTAL Titol 3 01.04.03 58.724,85

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 04 Sanejament

Titol 3 04 Acabats i varis

1 XPA1I013 pa Partida alçada a justificar per a inspecció interior de col·lectors amb
CCTV i informe de resultats, considerant  jornades (P - 0)

800,00 1,000 800,00

2 XPA10004 h Lloguer de bomba centrífuga submergida per desviament d'aigües
resdiuals durent les obres, de 15 Kw i 200 m3/h (P - 0)

17,00 40,000 680,00

3 XPA10006 pa Partida alçada a justificar per realització de muret de retenció d'aigües
per posicionar bomba de desviament (P - 0)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.04.04 1.980,00

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 05 Aigua potable

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 14)

7,20 75,600 544,32

2 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
17)

1,47 94,500 138,92

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 129)

31,28 25,310 791,70

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no
inclou el material) (P - 20)

5,11 66,150 338,03

5 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon
d'abocament i certificat d'abocament (P - 23)

4,46 94,500 421,47

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5 (P - 25) 5,27 66,150 348,61
7 GF32U010 m Tub de fosa dúctil de DN 100 mm, segons la norma ISO 2531, tipus

K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i
48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus
Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus
K12, col.locat i provat (P - 143)

26,47 315,000 8.338,05

8 XPA1Z001 pa Partida alçada a justificar de connexió a canonada existent (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00

euros
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9 GS1CR010 u Purgador d'aire roscat de DN 1' i PN 16 de pressió de treball, cos i
tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula
d'aïllament i accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a
la canonada i provat (P - 144)

242,92 2,000 485,84

10 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta telescòpica amb
brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 145)

174,33 6,000 1.045,98

11 GS5TV100 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 146)

136,46 6,000 818,76

12 FFB4CON0 U Connexio i/o dexconnexio de les noves tuberies a la xarxa existent i
part proporcional de peces especials a instal.lar en la xarxa d'aigua
(colzes, tes, reduccions, etc.) (P - 73)

500,00 2,000 1.000,00

13 FHPER500 U Perico d'enregistrasment canonades de 50x50x60 cm amb tapa fosa
de fundició tipus escomesa reg  (P - 83)

62,58 1,000 62,58

14 FM210020 u Hidrant aeri de columna, totalment equipat amb vàlvula de comporta i
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 103)

1.459,49 1,000 1.459,49

TOTAL Capítol 01.05 18.793,75

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 06 Xarxa de Reg

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 14)

7,20 62,800 452,16

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
128)

3,98 28,800 114,62

3 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE
53131, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
p.c.t. (P - 71)

4,55 407,000 1.851,85

4 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat
autocompensant de 2 m, amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap
terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el soterrament superficial (P - 95)

9,75 57,000 555,75

5 FJSZ1Z001 U Subministrament i col·locació de vàlvula de rentat, inclòs arqueta
antivandàlica rectangular inyectada en plàstic d'alta resistència sobre
graves, de 51x37x30 cm. (P - 101)

52,24 1,000 52,24

6 FJSZ1Z002 u Subministrament i col·locació de vàlvula antisifó per purgat de
canonades, inclòs arqueta antivadàlica rectangular inyectadada en
plàstic d'alta resistència sobre graves de 51x37x30 cm. (P - 102)

43,49 1,000 43,49

7 FJSCU050 u Capçal de sector de reg per goteig de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10
bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de PVC tipus sandwich de racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v
amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions
estanques. inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària

320,15 1,000 320,15

euros
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per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó
(P - 99)

8 FN319324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 104)

69,96 1,000 69,96

9 FDG5131U m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 62)

3,87 190,000 735,30

10 FDK2U030 u Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 58 x 58 x 60 cm, amb
parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x 29 cm
arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l, amb llit drenant de grava de pedra de
pedrera granitica de 10 cm de gruix (P - 64)

88,63 5,000 443,15

11 FDK2Z001 u Pericó per a comptador de 5m3/h de 1800x700x700 mm segons
detalls model de la companyia d'aigües, sobre base de formigó, inclou
tapa metàl·lica, comptador per a escomesa i desaigüe i tots els
accesoris per deixar la unitat d'obra acabada. (P - 66)

1.102,00 1,000 1.102,00

12 FJS1U020 u Boca de reg formada per pericó de polietilé tipus safe-rain sr-5154 o
similar, amb rosca de 1 tipus euro ràpid de implement portes o similar,
col·locada amb morter (P - 91)

122,56 3,000 367,68

13 FG311206 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 75)

0,79 315,000 248,85

14 FJS3U010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o de
qualitat i característiques iguals o superiors, ampliable amb mòduls, en
caixa de plàstic per a exteriors (P - 93)

534,03 1,000 534,03

15 FRF00005 U Electrovalvula, inclos el subministrament de tots els elements
necessaris i treballs comoplementaris per la seva correcta instal.lació
(P - 117)

36,06 2,000 72,12

16 FFB2U010 U Formació de goter per arbrat amb dos goters de 1/4``, tub de pvc
ranurat de 63 mm, totalment instal.lat (P - 72)

1,38 34,000 46,92

17 FJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 89)

618,03 1,000 618,03

18 FJMZUR20 u Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el
comptador volumètric per a escomesa de 4 m3/h, el ramal de 30 mm,
connexions, permisos i accessoris (P - 90)

3.192,07 1,000 3.192,07

19 FRF0FILT U Filtre d'anelles de 32 mm (P - 118) 42,43 1,000 42,43
20 FRF0MAUX U Materials auxiliars de connexió (P - 119) 60,10 1,000 60,10
21 FJSZUS10 u Armari per a programador de poliester per a exteriors de 530x430x200

mm, amb placa de muntage aïllant , juntes d'estanquitat i tanca amb
clau reforçada, amb sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a
escomesa elèctrica (P - 100)

275,99 1,000 275,99

22 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 127)

44,85 6,000 269,10

23 FJSAU010 u Programador modular de 8 estacions, tipus ICC.800 de Hunter o
equivalent, ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors
(P - 96)

534,03 1,000 534,03

24 FJSBU110 u Electrovàlvula de rosca femella d'1'' DN, amb alimentació del rele a
24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb
cos i tapa de PVC, possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele,
purgat intern, totalment col·locada en perico soterrat, incloses les
connexions amb la xarxa d'aigua i les connexions electriques (P - 98)

98,02 8,000 784,16

25 FJSB0112 u Connexió elèctrica entre programador i escomesa elèctrica (P - 97) 450,00 1,000 450,00
26 GS1CR010 u Purgador d'aire roscat de DN 1' i PN 16 de pressió de treball, cos i

tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, inclosa vàlvula
d'aïllament i accessoris necessaris per a la seva instal.lacio, muntat a
la canonada i provat (P - 144)

242,92 2,000 485,84

27 FJS1U030 u Boca de reg tipus baioneta amb amb bastiment i caixa de fosa de
ferro, amb brida d'enllaç ràpid construida en llautó de 2 de diàmetre
muntada sobre bobina , amb rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris
de connexió articulada format per dos colzes i tub de pe, equipada
amb vàlvula, col·locada amb morter. Totalment instal·lada i provada.

193,78 1,000 193,78

euros
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(P - 92)
28 FJS5UG30 m2 Instal·lació en rasa sobre talús de graella de goters autocompensants

entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,4 l/h amb separació entre
goters de 0,5 m i una separació entre canonades variable, de 60 cm
en el prmer terç, 80 cm en el segon i 1 m en el tercer. inclou
l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i
accessoris (P - 94)

5,35 459,000 2.455,65

29 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a
panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter
ciment (P - 70)

84,16 5,000 420,80

TOTAL Capítol 01.06 16.792,25

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 07 Enllumenat públic

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 14)

7,20 48,000 345,60

2 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon
d'abocament i certificat d'abocament (P - 23)

4,46 45,000 200,70

3 F222U120 m3 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió (P - 15)

8,67 7,040 61,04

4 F305V110 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb qualsevol mitjà (P - 26)

69,28 14,464 1.002,07

5 FDK2U080 u Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera drenant de
maó de 29x14x10 cm, en sec (P - 65)

69,35 11,000 762,85

6 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a
panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter
ciment (P - 70)

84,16 11,000 925,76

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 123)

56,47 7,000 395,29

8 FDG5131U m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 62)

3,87 725,000 2.805,75

9 FG314506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 4x6 mm2, col.locat en tub (P - 76)

3,46 805,000 2.785,30

10 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 4x10 mm2, col.locat en tub (P - 77)

4,58 20,000 91,60

11 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexio a terra (P - 78)

2,62 555,000 1.454,10

12 FGD2113D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,2 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada (P - 79)

52,86 9,000 475,74

13 G21HZ001 m Desmontatge de línia d'enllumenat actual entre bàculs en façana (P -
124)

2,30 150,000 345,00

14 FHM1C005 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica troncocònica per
adaptar sistema de iluminación vial modelo ACCESORIO VIAL de la
marca LAMP, fabricada en acerogalvanitzat, de 8 mt. de altura ,
totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77 micres

599,96 6,000 3.599,76

euros
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de gruix mínim i els corresponents perns d'ancoratge M27x100,
femelles i contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb fusibles
de 6A, IP-55, cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb
connexions. Connexió a terra (placa inclosa). Muntada sobre dau de
formigó de 0,8x0,8x1 m, amb formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment
muntada i instal·lada segons plànol de detall (P - 82)

15 FHM1C004 u Subministrament i col·locació de columna metàl·lica cilíndrica de 4 m
d'alçària tipus Nickolson per luminària tipus accesorio vial de LAMP
muntat de 3 mm de gruix de xapa, totalment galvanitzat per immersió
en bany de zinc calent de 77 micres de gruix mínim i els corresponents
perns d'ancoratge M27x100, femelles i contrafemelles, equip de
derivació i protecció, amb fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior amb
línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb connexions. Connexió a terra (placa
inclosa). Muntada sobre dau de formigó de 0,7x0,7x1 m, amb formigó
HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i instal·lada segons plànol de
detall (P - 81)

449,34 15,000 6.740,10

16 FHQ3Z001 u Luminaria vial para adaptar a báculo modelo ECO de la marca LAMP,
fabricado en un cuerpo de aluminio inyectado
lacado en color gris metalizado, para una HIT-HST de 100 HSEW
E-27, totalment instal·lat, inlcou accesori d'acoblament. Inclou equip i
lampades (P - 84)

259,31 6,000 1.555,86

17 FHQ3Z002 u Projector de paret de llum directa o indirecta per exterior model MINI
PROA de la casa LAMP o de qualitat i característiques iguals o
superiors, fabricat en injecció d'alumini pintat en color gris metalitzat i
vidre silicocàlcic per la seva resistencia a canvis de temperatura amb
un grau de protecció IP65, amb reflector d'alumini i fotometria vial, per
una CDM-T de 35 W, totalment instal·lat. Inclou equip i lampades (P -
85)

381,26 15,000 5.718,90

18 FHQ3Z004 u Subministrament i col·locació de Projector 7320 1QT 18 de la marca
BEGA, o de qualitat i característiques iguals o superior per
balissament de parterre, d'alumini injectat, vidre de seguretat, fixacions
de seguretat, reflector pur de anoditzat i reixeta per control de
l'enlluernament i contaminació.  (P - 87)

525,00 5,000 2.625,00

19 FHQ3Z003 m Banda de senyalització de línia d'enllumenat subterrània (P - 86) 0,18 300,000 54,00
20 FHTAE010 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col.locat (P - 88) 252,20 1,000 252,20
21 XPA1Z003 pa Partida alçada a justificar de drets d'escomesa a companyia elèctrica

per 5 KW (P - 0)
1.500,00 1,000 1.500,00

22 XPA1Z004 pa Partida alçada a justificar de projecte de legalització d'enllumenat.
Inclou gestió, visat, legalitzat i taxes. (P - 0)

1.800,00 1,000 1.800,00

23 FHGAE060 u Connexionat de centre de comandament preparat per a sis circuits de
sortida, constituit per armari d'acer inoxidable equipat amb comptadors
de doble tarifa i reactiva, control centralitzat via radio amb antena
integrada i equips compactes de proteccio, per a una potencia de
contractacio de fins a 31,5 kW (P - 80)

7.025,56 1,000 7.025,56

24 FDK254D3 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i
solera de mao calat sobre llit de sorra (P - 63)

40,64 23,000 934,72

25 FDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a
panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent, col·locat amb morter
ciment (P - 69)

50,00 23,000 1.150,00

26 OF21D211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal,
segons la norma DIN 2440 ST-35, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 147)

99,68 75,000 7.476,00

27 XPA1Z0018 pa Partida alçada a justificar per adequació enllumenat existent segons
indicacions del serveis tècnics d'enginyeria municipal (P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.07 54.082,90

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 08 Telefonia i telecomunacions

euros
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1 F305V110 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb qualsevol mitjà (P - 26)

69,28 105,000 7.274,40

2 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 19)

17,40 105,000 1.827,00

3 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon
d'abocament i certificat d'abocament (P - 23)

4,46 105,000 468,30

4 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 74)

3,47 1.800,000 6.246,00

5 FDK2Z002 u Arqueta tipus D de Telefonia amb tapa de fundició normalitzada (P -
67)

307,00 11,000 3.377,00

6 FDK2Z003 u Arqueta tipus M de 0,6x0,6x,08 m de Telecomunicacions amb tapa de
fundició dúctil normalitzada, triangular, obertura central i tancament de
seguretat (P - 68)

240,00 11,000 2.640,00

7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 127)

44,85 6,000 269,10

8 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 14)

7,20 225,000 1.620,00

TOTAL Capítol 01.08 23.721,80

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 09 Xarxa Gas

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 14)

7,20 75,600 544,32

2 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
17)

1,47 94,500 138,92

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 129)

31,28 25,310 791,70

4 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (no
inclou el material) (P - 20)

5,11 66,150 338,03

5 F241U100 m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat, amb camió, inclòs canon
d'abocament i certificat d'abocament (P - 23)

4,46 94,500 421,47

6 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació, CBR>5 (P - 25) 5,27 66,150 348,61
7 OFB1U709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN

16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 150)

10,80 315,000 3.402,00

8 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 151)

208,27 4,000 833,08

9 OK1V1VT05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de tall de comporta DN 100.
Fossa dúctil PN10 (P - 152)

224,29 6,000 1.345,74

TOTAL Capítol 01.09 8.163,87

Obra 01 Pressupost PROJURB

euros
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Capítol 10 Jardineria

1 FR47U290 u Subministrament i transport de celtis australis de 20/25 cm de
perímetre, fletxat en pa de terra, de primera qualitat segons les NTJ.
seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou
l'acopi provisional en cas necessari (P - 112)

129,90 13,000 1.688,70

2 FR45U190 u Subministrament i transport de ligustrum japonicum de 20/25 cm de
perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ.
seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou
l'acopi provisional en cas necessari  (P - 111)

78,85 45,000 3.548,25

3 FR3PU105 m3 Subministrament, barreja prèvia fora de tall d'obra, estesa i reperfilat
de terra tipus terra d'Amsterdam, formada per un 92% de sorra de
sílice natural rentada de m50 < de 0,4 mm, amb la relació entre
d60/d10 < 2,9; un 5% de matèria orgànica (% sms) d'origen vegetal,
tipus ecobosc, i un 3 % de terra argilosa, percentatges en pes, estes
amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny,
l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels
forats de plantació. mesurat sobre perfil acabat (P - 109)

60,91 290,250 17.679,13

4 FR11Z001 u Transplantament i plantació d'arbres de diferents alçades, mitjançant
la formació de pa de terra extracció de l'arbre sencer abans demolició
de paviment en un termini de una setmana, inclou transport a un altre
lloc del municipi (P - 108)

176,60 2,000 353,20

5 FR3S0004 m3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en
jardinera, parterre o escocell o tapissat de terreny amb marmolina
trituradao reciclat de maó, tamany avellana color carbassa, inclús part
proporcional de geotextil de densitat 140 gr/cm2 a definir per la
direcció facultativa (P - 110)

35,94 23,050 828,42

6 FR4HUN40 u Subministrament, transport de santolina chamaecyparissus,
rosamarinus oficinalis, lavandula angustifolia, retama monosperma i
les plantes arbustives a decidir per D.F., en contenidor de 13 cm, de
primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en
garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas
necessari (P - 116)

1,38 1.383,000 1.908,54

7 FR4FUG70 u Subministrament i transport de lonicera japonica, en contenidor de 2
litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la
D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas
necessari (P - 113)

1,26 280,000 352,80

8 FR4GUK10 u Subministrament i transport de pittosporum tobira, en contenidor de 3
litres, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la
D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'acopi provisional en cas
necessari (P - 114)

2,87 922,000 2.646,14

9 FR4H0001 u Construcció, subministrament i transplantament d'estructura espai
verd, tipus pèrgola, amb salix vius, de 60 m2 de superficie
aproximada, 13,5 metres de longitud i entre 3 i 4 metres d'amplada,
fent porxada amb tres arcs frontals i un arc lateral, sistema de reg per
goters  (P - 115)

12.100,00 1,000 12.100,00

10 XPA1Z0015 pa Partida alçada per manteniment de jardineria durant el periode de
garantia., incloent totes les operacions de manteniment i substitució de
les espècies plantades que sigui necessari (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

11 XPA1Z0016 pa Plantació d'espècies arbustives selecciones d'acord amb els
requeriments i instruccions de DF i d'acord amb els criteris municipals.
(P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

12 XPA1Z0020 u Partida alçada a justificar per plantació d'arbres previstos a projecte,
des de lloc d'acopi fins a escossell, amb pa de terra. Inclou totes les
operacions necessàries per a transport, tutors en cas necessari, terra
d'aportació suplementària seguint instruccions de direcció facultativa.
(P - 0)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.10 47.605,18

euros
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Capítol 11 Mobiliari urbà

1 FQ21U031 u Paperera metàl·lica tipus Barcelona diàmetre, 60 l, amb cendrer de
xapa perforada d'acer innoxidable i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, inclou la col·locoació amb dau de formigó
de terra (P - 106)

127,01 8,000 1.016,08

2 FQ10U220 u Banc nu de santa i cole o de qualitat i característiques iguals o
superiors, de fusta massissa, de 175 cm de llargaria, amb respatller
de fusta curt, amb suport d'acer galvanitzat, col.locat (P - 105)

735,33 16,000 11.765,28

3 FQ22U001 u Subministrament i col·locació de bordons metàl·lics per a contenidors
d'escombreries (P - 107)

225,00 5,000 1.125,00

TOTAL Capítol 01.11 13.906,36

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 12 Senyalització vertical

1 FBBZZ001 m Poste d'alumini de 60 mm, circular, col·locat a terra formigonat o a
façana (estriat, segons model de l'ajuntament) (P - 53)

22,00 5,000 110,00

2 FBB11111 u Placa, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 50)

70,00 1,000 70,00

3 FBB11251 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 51)

68,21 3,000 204,63

4 FBB32720 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 60x30 cm, fixada
al senyal (P - 52)

63,28 2,000 126,56

TOTAL Capítol 01.12 511,19

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 13 Senyalització horitzontal

1 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb
pintura doble component en fred reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual  (P - 48)

2,97 60,000 178,20

2 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb
pintura acrílica reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 47)

0,47 5,000 2,35

3 FBA3Z001 u Pintat de senyals sobre paviment, amb pintura doble component en
fred reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (cediu el pas, direcció selecció de carril, mixta i recta) (P - 49)

22,71 6,000 136,26

TOTAL Capítol 01.13 316,81

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 14 Estructures Mur de Contenció

1 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 121)

34,64 70,000 2.424,80

euros
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2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 120)

48,13 20,000 962,60

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 136) 33,36 608,000 20.282,88
4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 134)
90,47 10,500 949,94

5 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 135)

102,14 112,000 11.439,68

6 G221R012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, aixi com
l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció
de fangs i llots, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 125)

2,64 42,000 110,88

7 F227R0UF m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació
del 98% PM (P - 16)

0,96 105,000 100,80

8 G22NR040 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb sòl
seleccionat procedent de la pròpia obra, estesa, humectació i
compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 132)

3,41 28,000 95,48

9 G763R015 m2 Sikaflexmpermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions
realitzades amb adhesiu d'alta qualitat, inclós part proporcional de
perdues per encavalcaments i unions a les obres de fábrica i pasos de
canonades realitzades amb platines d'acer inoxidable i brides i
contrabrides d'acer galvanitzat, inclosas junts de neopré, ancoratges,
cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de segellat amb
massilla de poliuretà monocomponent, tipus Sikaflex 11 fc de Sika o
equivalent i tots els materials per la seva col·locació, completament
instal·lada i provada, tot segons la normativa vigent (P - 137)

9,78 224,000 2.190,72

10 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 138)

2,87 224,000 642,88

11 GD5AR016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 142)

8,72 80,000 697,60

12 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa,
fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 131)

24,19 80,000 1.935,20

13 GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla d'acer galvanitzat
de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, pals
metàl·lics d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m
com a màxim, incloent excavacio de pous per als daus de fonament i
formigonat amb formigó hm-20 dels daus de 40x40x40 cm, tensors,
tornapuntes i material auxiliar (P - 141)

28,21 70,000 1.974,70

14 E898U110 m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat (P - 1)

7,06 560,000 3.953,60

15 XPA1Z014 pa Partida alçada a justificar per adecuacions edificacions i elements
sortints existents en patis interiors, després d'enderroc i formació de
mur de tancament.  (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.14 49.261,76

Obra 01 Pressupost PROJURB

Capítol 15 Altres

1 XPA1Z005 pa Partida alçada a justificar de serveis afectats (P - 0) 6.000,00 1,000 6.000,00

euros
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2 XPA1Z006 pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 4.260,90 1,000 4.260,90
3 XPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en

base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
17.289,48 1,000 17.289,48

4 XPA1Z007 pa Partida alçada a justificar per localització de serveis existents (P - 0) 3.639,52 1,000 3.639,52
5 XPA1Z011 pa Partida alçada a justificar per recreixement de tapes existents a cota

de paviment (P - 0)
1.000,00 1,000 1.000,00

6 XPA1Z012 pa Partida alçada a justificar per realitzar creuaments de serveis auxiliars
(P - 0)

1.200,00 1,000 1.200,00

7 XPA013 pa Partida alçada a justificar per la separació i deposició de residus
d'acord amb el PGR.  (P - 0)

365,97 1,000 365,97

TOTAL Capítol 01.15 33.755,87

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.04.01  Enderrocs 1.975,39
Titol 3 01.04.02  Moviment de terres 38.384,04
Titol 3 01.04.03  Conduccions i accessoris 58.724,85
Titol 3 01.04.04  Acabats i varis 1.980,00
Capítol 01.04  Sanejament 101.064,28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

101.064,28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Demolicions i enderrocs 54.023,33
Capítol 01.02  Moviment de terres 26.126,62
Capítol 01.03  Sub-Bases, bases i paviments 207.348,66
Capítol 01.04  Sanejament 101.064,28
Capítol 01.05  Aigua potable 18.793,75
Capítol 01.06  Xarxa de Reg 16.792,25
Capítol 01.07  Enllumenat públic 54.082,90
Capítol 01.08  Telefonia i telecomunacions 23.721,80
Capítol 01.09  Xarxa Gas 8.163,87
Capítol 01.10  Jardineria 47.605,18
Capítol 01.11  Mobiliari urbà 13.906,36
Capítol 01.12  Senyalització vertical 511,19
Capítol 01.13  Senyalització horitzontal 316,81
Capítol 01.14  Estructures Mur de Contenció 49.261,76
Capítol 01.15  Altres 33.755,87
Obra 01 Pressupost PROJURB 655.474,63
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

655.474,63
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PROJURB 655.474,63

655.474,63

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 655.474,63

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 655.474,63.................................................................... 39.328,48

13,00 % Despeses Generals SOBRE 655.474,63............................................................... 85.211,70

Subtotal 780.014,81

18,00 % IVA SOBRE 780.014,81......................................................................................... 140.402,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 920.417,48

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS )
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DOCUMENT PER ACONSEGUIR L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL C/NAVAS DE TOLOSA 69 ENTRE C/PARE FONT I 
C/ROGER DE LLÚRIA (PM-NDT 069)” 
 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
En data 21 d’octubre de 2011 es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Terrassa el projecte que porta per títol: “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare 
Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”. 
 
En data 24 de gener de 2012 i número de registre 112810, va entrar al registre de l’Ajuntament de 
Terrassa el mateix projecte esmentat amb tot un seguit d’aspectes tècnics corregits per tal d’obtenir 
l’aprovació definitiva. 
 
Per a poder aconseguir aquesta aprovació definitiva es va demanar un major detall dels projectes 
d’enderrocs. 
 
Així doncs, en data 31 de juliol de 2012 es varen presentar els següents documents: 
 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 6 naus industrials i 1 habitatge, carrer 
Pare Font 124, carrer Navas de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A, 82B i 83. 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 10 naus industrials. Al carrer Lepant 135 
i 133, carrer Navas de Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88. 

 
En data 23 d’octubre de 2012, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa varen emetre un Informe 
demanant completar unes deficiències que havien detectat en els dos projectes d’enderrocs esmentats 
anteriorment. En concret, es tractava de: 
 

1) Justificació de compliment del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener. 
2) Justificació de compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer. 
3) Justificació de compliment Decret 89/2010, de 29 de juny. 
4) Incorporació del full d’assumeix de la DF segons la normativa del POUM de Terrassa. 
 

Per tal de facilitar la tasca de revisió del compliment de les emenes, es considera convenient unir en un 
mateix document tant els projectes d’enderroc com les posteriors deficiències que es varen detectar. 
 
 
2.- OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT 
 
L’objecte del document que es presenta tot seguit es el de proveir d’un major detall dels enderroc del 
“Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”, 
així com justificar les deficiències detectades en data 23 d’octubre de 2012, per tal de poder obtenir 
l’aprovació definitiva del “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare Font i c/Roger de 
Llúria (PM-NDT 069)”. 
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3.- ÍNDEX DEL DOCUMENT 
 
VOLUM 1 DE 3: 
 
1.- Justificació del compliment de major detall dels projectes d’enderrocs: 

1.1.- Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 6 Naus industrials i 1 habitatge, carrer 
Pare Font 124, carrer Navas de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A, 82B i 83. 
1.2.- Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 10 naus industrials: Al carrer Lepant 
135 i 133, carrer Navas de Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88. 

 
VOLUM 2 DE 3: 
 
2.- Justificació de compliment del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener 

2.1.- Estudi de caracterització inicial de sòls 
2.2.- Estudi complementari de caracterització de la qualitat del sòl 
2.3.- Anàlisis quantitatiu de riscos 

 
VOLUM 3 DE 3: 
 
3.- Justificació de compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer 
 3.1.- Estudi de gestió de residus al projecte d’enderroc de sis naus industrials i un  

habitatge al c/Navas de Tolosa, 69 de Terrassa 
3.2.- Estudi de gestió de residus al projecte d’enderroc de deu naus industrials al  
c/Navas de Tolosa, 69 de Terrassa 

 
4.- Justificació de compliment Decret 89/2010, de 29 de juny 
 
5.- Incorporació del full d’assumeix de la DF segons la normativa del POUM de Terrassa 
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MEMÒRIA 



PROJECTE D’ENDERROC DE 6 NAUS INDUSTRIALS I 1 HABITATGE 
UNIFAMILIAR, CARRER PARE FONT 124, CARRER NAVAS DE TOLOSA 

69,69bis, 79, 81A, 82B i 83. 
 
   
1.  OBJECTE 
 
L’objecte de la memòria, és la de descriure les obres de demolició a realitzar  i els treballs auxiliars 
necessaris per a l’enderroc de sis naus industrials i un habitatge unifamiliar agrupades en l'illa situada 
entre els c/ Roger de Lluria, c/ Navas de Tolosa i c/ Pare Font. 
 
 
2.  SITUACIÓ 
 
Les edificacions es troben a l'illa compresa entre els C/ Pare Font 124, C/ Navas de Tolosa 69 al 83, i C/ 
Roger de Lluria. de la població de Terrassa. 
 
La numeració de carrer i la seva correspondència amb les Naus i l’habitatge grafiades és la següent: 
 
 Nau-1:  Navas de Tolosa, 83. 
 Nau-2-3: Navas de Tolosa, 81a - 81b. 
 Nau-4:  Navas de Tolosa, 69 bis. 
 Nau-5:  Navas de Tolosa, 69 . 
 Nau-6:  Pare Font, 124. 
 Habitatge: Navas de Tolosa, 79. 
 
 
3. PROPIETARI-CLIENT 
 
El propietari-promotor és Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A. Amb domicili social al Paseo de la Castellana, núm 89 28046 Madrid (Madrid). 
 
 
4.  EMPRESA CONTRACTISTA 
 
L’empresa encarregada de realitzar les feines d’enderroc encara no ha estat contractada. Es notificarà 
amb els documents necessaris en el moment en què es realitzi la contractació. 
 
 
5.  OBJECTE DE LES OBRES 
 
Les feines a realitzar consistiran en l’enderroc i retirada de runes a l’abocador autoritzat proposat al 
projecte annex de gestió de residus. 
 



6.  CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICACIÓ 
 
L’edificació entesa com a una unitat,( les 6 naus industrials i l’habitatge unifamiliar ) es desenvolupa en un 
solar ocupat per un antic Vapor, ocupant par de la illa amb una forma poligonal. La seva superfície 
construïda total és de 3.384,86 m2. 
 
El volum total de les edificacions és de 20.854,94 m3. 
 
L’estructura de l’edificació està formada per pilars de fàbrica de totxo o formigó, els quals suporten les 
encavallades que també són de formigó o de fusta segons el cas. 
La coberta està solucionada de varies maneres. Així trobem soleres de fusta i teules àrabs ceràmiques, 
trobem també soleres de plaques de fibrociment sempre a dues aigües. 
 
L'habitatge unifamiliar  està format per planta baixa i planta pis. La seva estructura és bàsicament de 
fàbrica de totxo, i sostres de bigues de formigó. La coberta és a dues aigües amb acabat de teula. 
 
 
7.  AUTOR DEL PROJECTE 
 
L’autor del present projecte d’enderrocs és l’enginyer de camins, canals i ports Jordi Quera Miró amb 
número de col·legiat 6.513 amb domicili professional al carrer de Bonaventura, 5 a Girona. 
 
 
8.  PRESSUPOST 
 
Referent al projecte d’enderroc de les sis naus industrials i l’habitatge del carrer Navas de Tolosa a 
Terrassa s’obté un Pressupost d’Execució Material de QUARANTA-VUIT MIL EUROS (48.000,00 €). 
 
Per aplicació d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), 
financeres i tota la resta derivades de l’execució del contracte, d’un 6% en concepte de benefici industrial, 
així com l’IVA vigent del 21% ens dóna un Pressupost d’Execució per Contracta de: SEIXANTA-NOU 
MIL CENT QUINZE EUROS AMB VINT CÉNTIMS (69.115,20 €). 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
 
L’autor del projecte: 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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1.- DADES DE L'OBRA 
 
Tipus d’obra: Enderroc i treballs auxiliars necessaris de sis naus industrials i un habitatge unifamiliar 
agrupades en l'illa situada entre els c/ Roger de Lluria, c/ Navas de Tolosa i c/ Pare Font.  
  
Emplaçament: Les edificacions es troben a l'illa compresa entre els C/ Pare Font 124, C/ Navas de 
Tolosa 69, 69bis, 79, 81a,82b i 83 al municipi de Terrassa. 
 
Superfície d’actuació: aproximadament 3.384,86 m2. 
 
Pressupost d’execució material: 1.200€ 
 
Número de treballadors previstos: 5 treballadors 
 
Promotor: El propietari-promotor és la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A. Amb domicili social al Paseo de la Castellana, núm 89 28046 Madrid 
(Madrid). 
 
Tècnic autor del projecte d’execució: Jordi Quera Miró, enginyer de camins, canals i ports, amb número 
de col·legiat 6.513. 
 
Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jordi Quera Miró, enginyer de camins, canals i 
ports amb número de col·legiat 6.513. 
 
 
 
2.- DADES TÈCNIQUES GENERALS 
 
2.1.-  Descripció de les obres: 
 
Demolició i treballs auxiliars necessaris per a l’enderroc de sis naus industrials i un habitatge unifamiliar 
agrupades en l’illa situada entre els C/ Roger de Lluria, C/ Navas de Tolosa i C/ Pare Font.  
 
 
2.2.- Execució de la demolició: 
 
El procés de demolició serà de dalt a baix, i baixant planta per planta, amb ordre i cura. Es prendran 
mesures per tal de no fer pols, regant contínuament les parets i el sostre, i sempre sense posar en perill 
l’estabilitat de l’estructura o materials que debilitats per la humitat o per qualsevol acció anterior i aquells 
materials que quedin en fals equilibri i que la seva caiguda pugui provocar accidents.  
 
 
 
 
 
 



2.3.- Demolició per elements: 
 

i) Desmuntatge 
El desmuntatge d’un element no manipulable per una sola persona es realitzarà mantenint-lo penjat o 
tensat, evitant així les caigudes i les vibracions, que es poden trametre a la resta de l’estructura o als 
mecanismes de suspensió. 
 
El desmuntatge d’un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament des dels seus punts 
de suport, mitjançant mecanismes que treballin per sobre de la línia de suport de l’element i permetent el 
seu descens. 
 
El desmuntatge només podrà realitzar-se per elements desplaçables, no anclats, situats a la façana fins a 
una alçada de dos plantes i tots  els de la planta baixa. Serà necessari tensar i/o arriostrar l’element, 
buidar interiorment el 1/3 del seu gruix i anular els ancoratges, aplicant la força per sobre del centre de 
gravetat de l’element. 
 

ii) Recalços i arriostraments: 
 
Abans de l’enderroc es faran els recalços i arriostraments a tots aquells elements de l’edifici, que 
poguessin produir l’enderroc de part del mateix. 
 
Es tindrà especial precaució amb els ràfecs de coberta, goterons, buits de finestra, voltes i arcs. 
Contràriament als treballs d’enderroc aquests reforços es faran de baix a dalt, combinant-los de manera 
que puguin sostenir les parts en mal estat de l’edifici per tal de no canviar la seva solidesa i estabilitat. 
 
Les càrregues que suporten els recalços es trametran al terreny, als elements verticals i als sostres 
interiors en bon estat, sense superar la seva càrrega admissible. 
 

iii) Enderroc de la coberta 
 

Es realitzarà per zones d’aigües oposades, actuant en primer lloc per les línies més altes i equilibrant les 
càrregues. No s’enderrocarà la xapa de compressió del sostre ni es debilitaran les bigues i biguetes de 
l’últim sostre. 

 
iv) Enderroc de revestiments del terra i escales 

 
Es desmuntaran abans de començar l’enderroc de l’element resistent en el que estan col·locades, sense 
debilitar la xapa de compressió ni les bigues. Els cel-ras existents es trauran prèviament a la demolició del 
sostre o element resistent al que pertanyen. 

 
v) Enderroc de sostres 

 
S’enderrocaran després d’haver eliminat tots els elements situats per sobre seu. Els voladius s’arriostraran 
prèviament, així com el sostre que hagi cedit. Es trauran en primer lloc els voladius tallant-los a trossos. 
Els talls del sostre no deixaran elements en voladís sense arriostrar. Es tindrà especial compte per sota de 
sanitaris, junt a les baixants i en contacte amb les xemeneies. 
Quan el material de replè sigui solidari amb el sostre, s’enderrocarà al mateix temps que aquest. 

 



vi) Sostre amb biguetes 
 
S’enderrocarà l’entrebigat a ambdós costats de la bigueta sense debilitar-la, i quan sigui semi-bigueta, 
sense trencar la seva capa de compressió. Prèvia suspensió de la bigueta en els seus dos extrems, 
s’anul·laran els seus suports. 
 
Quan la bigueta sigui continua, prolongant-se a d’altres tramades, s’arriostrarà prèviament la zona central 
del sostre de les contigües i es tallarà la bigueta a trossos interiors del suport continu. 
 

vii) Lloses armades en una direcció 
 
Es tallarà en tires paral·leles a l’armadura principal, de pes no superior a l’admès per la grua, i prèvia 
suspensió, als extrems de les tires, es trauran llavors els seus suports. 
 
Als suports continus amb prolongació a d’altres tramades, s’apuntalaran prèviament les zones de sostres 
contigües, tallant els extrems de la tira a enderrocar a trossos interiors del suport continu. 
 

viii) Lloses armades en dos direccions 
 
Es tallaran en quadres sense incloure les franges que uneixen els capitells, començant pel centre i seguint 
en espiral. 
 
S’hauran apuntalat prèviament els centres dels requadres contigus, i posteriorment es tallaran les franges 
dels sostres que uneixen els capitells i finalment s’enderrocaran aquests. 
 

ix) Enderroc de parets 
 
Amb anterioritat s’enderrocaran els elements que es recolzin a les parets, tals com encavallades, voltes, 
sostres, corretges, nervis, etc,... 
 
Les càrregues i arcs en buit no es trauran fins que s’hagi alleugerat la càrrega que graviti sobre ells. En els 
arcs s’equilibraran els esforços laterals i es recalçaran sense empènyer els tirants fins el seu enderroc, i , 
a mida que avanci l’enderroc de la paret, es trauran les cadenes i ampits. 

 
x) Enderroc de biguetes 

 
Prèviament s’enderrocaran tots els elements de la planta superior, parets, pilars i sostres, quedant lliure 
de càrregues. Es penjarà prèviament la part de la biga que vagi a desmuntar-se, tallant els seus extrems. 
No es deixaran bigues sense apuntalar. 
 
Quan els pilars siguin de formigó armat, es podrà enderrocar la peça només quan s’hagin tallat les 
armadures longitudinals de la seva part inferior, menys els de un dels seus costats que faran de tirant i es 
tallaran un cop enderrocat. 
 
Les parets de formigó armat s’enderrocaran igual que els pilars. 
 

xi) Maquinària 
 

Els compressors, martells, neumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia consulta amb la Direcció Facultativa. 



El soplet s’utilitzarà tenint en compte les normes relatives al seu ús. 
 
La utilització de martells es restringirà quan les vibracions produïdes pels cops donats posin en perill 
l’estabilitat de l’edifici. En la utilització de grues, les càrregues es començaran a elevar lentament a fi de 
poder veure si es produeixen anomalies, en tal cas, es rectificaran després d’haver baixat un altre cop la 
càrrega amb el control del fre. 
 
 
2.4.- Enderroc per impuls: 
 
La utilització de màquines es justifica a l’augmentar el rendiment i disminuir els riscos de caiguda des de 
grans altures, reduint al mateix, temps el nombre de persones exposades al risc. 
 

i) Parets 
 
L’altura de l’edifici o part d’ell a enderrocar no serà superior a 2/3 de l’alçada màxima a la que pot arribar la 
màquina. D’aquesta manera el maquinista no rebrà l’impacte de materials en la caiguda. Qualsevol 
element a enderrocar es limitarà tant en la seva longitud com en la seva alçada, de forma que la 
resistència que oposi sigui sempre inferior a la força d’impuls de la màquina. No s’enderrocarà cap a 
elements no enderrocats prèviament. S’empenyeran des del quart superior de la seva alçada, i sempre 
per sobre del seu centre de gravetat. 
 
Els plans inclinats com cobertes, que puguin relliscar per sobre de la màquina s’enderrocaran prèviament. 
Es prendran totes les precaucions necessàries en els treballs d’enrasar parets i de lligar cables a elles. 

ii) Cables 
 
Els cables a utilitzar estaran lliures de nusos, talls, parts xafades, i variacions irregulars de diàmetre i no 
han de presentar zones doblegades. 
 
Els cables no es posaran en contacte amb arestes vives ni angles rectes, comprovant sempre abans i 
després del seu us. 
 

iii) Maquinària 
 
La maquinària treballarà situada sobre terra ferma i els fronts d’atac no molestaran la màquina, de manera 
que pugui girar sempre 360º. S’aïllarà la zona de treball de la màquina. Les grues no s’utilitzaran per a 
realitzar esforços horitzontals oblics. 
 
 
2.5.-Runes 
 
S’evitarà la formació de pols, regant superficialment les runes. L’espai de caiguda de les runes serà acotat 
i vigilat. No s’acumularan runes amb un pes superior a 100 Kg/m2 sobre el sostre encara que estiguin en 
bon estat. 
Per a la retirada de la runa es podran utilitzar les tècniques següents: 

a) Per buidat de sostres:  Coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 a 15 m. 
distribuïts de tal manera que permetin una ràpida evacuació. Les runes seran d’una mida 
manipulable per una persona. 



 
b) Amb grues: Es disposarà d’un espai per a la seva instal·lació o zona per a descarregar la runa. 

 
c) Amb caiguda lliure:  Només es farà des d’una altura màxima de dues plantes.   

 
 
2.6.- Procés de càrrega 
 

iv) Transport interior 
 
El transport interior i durant l’enderroc es realitzarà mitjançant equips lleugers i mitjans. 
 
Depèn dels tipus d’elements per a transportar així com de la mida, pes, fragilitat, perill de manipulació i 
aprofitament. 
 

v) Emmagatzematge interior 
 
El magatzematge es la acumulació de materials procedents de l’enderroc d’una zona determinada, aquest 
magatzematge es pot produir per la caiguda directa de material o durant el procés de transport 
 

vi) Transport 
 
La càrrega dels productes resultants de l’enderroc sobre els mitjans de transport a abocador es faran amb  
maquinària adequada i transport en camió fins a l’abocador més proper. 
 
 

3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 
"DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 
 
3.1.- Introducció 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 



Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 
 
 
3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 



1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
 

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

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

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

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 

de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, 
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els 
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
3.3.- Identificació dels riscos 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 

 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 



Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
3.3.1.- Mitjans i maquinària: 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
-   Riscos derivats del funcionament de grues  
-   Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2.- Treballs previs: 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.3.- Enderrocs: 
  
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
3.3.4.- Moviment de terres i excavacions: 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  



-    Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
3.3.5.- Reforç i estabilització del sòl; recalcament de fonaments de fonaments d’edificacions existents si és 
necessari per l’execució de les obres:  
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 3.3.6.- Estructura: 
 
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 



3.3.7.- Ram de paleta:  
 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.8.- Acabats: 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.9.- Instal·lacions i serveis: 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
 
3.3.10.- Relació no exhaustiva dels treballs que impliquin riscos especials (Annex II del R.D. 1627/1997): 

 
1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

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

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 



4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
3.4.- Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, 
les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de les 
operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i 
utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a 
combatre aquest riscos en situacions d’emergència. 
 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent construïdes 
a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
 
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al 
terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, 
amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran 
suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció 
protectora. 
 
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per força de 300 m. 
La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix d’acord amb la sensibilitat de 
l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència 
periòdicament i, sobretot, l’època més seca de l’any. 
 
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 
mesos com a màxim. 
 
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, atès el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 



- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols. 
 
3.4.1.- Mesures de protecció col·lectiva:  
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 
 
 
3.4.2.- Mesures de protecció individual: 
  
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-   Utilització de davantals 
-  Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un 

operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
-  Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball 

(MT). 
-  En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 

respectives prestacions. 
-  Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la 

normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. 



-  Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de 
lliurament. 

-  Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim per el qual 
fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. 

-  Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

-   L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
-   Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de 

la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc..., seran a 
càrrec del contractista. 

 
3.4.3.- Mesures de protecció a tercers: 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
3.4.4.- Instal·lacions provisionals: 
 
- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i 
caseta menjador, degudament dotats. 
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de 
menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
3.4.5.- Vigilant de seguretat: 
 
- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i 
higiene en el Treball. 
3.4.6.- Comitè de seguretat i salut laboral: 
 
- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el 
treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 
8. 
 
La seva composició serà la següent: 

 President: El cap d’obra o persona que designi. 
 Vice-president: El tècnic de seguretat de l’obra. 



 Secretari: Un administratiu de l’obra 
 Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra. 

 
 
 3.5.- Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola camilla i manta isotèrmica amb el contingut de material necessari. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
 
3.5.1.- Llistats de centre d’assistència 
 

 Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital de Terrassa 
             Direcció: Carrer Torrebonica, S/N, 08227 Terrassa, Barcelona 

Telèfon: 937 31 00 07 
 

 Parc Bombers de Terrassa 
Direcció: Av. de Barcelona, 287, 08222 Terrassa, Barcelona 
Telèfon: 937 83 44 44 
 

 Policia Municipal 
Direcció: Avinguda de les Glòries Catalanes 3, 08223 Terrassa, Barcelona 
Telèfon: 937 28 71 99 
 

 Comissaria Mossos D'Esquadra 
Direcció: Carretera Matadepera, 272, 08226 Terrassa, Barcelona 
Telèfon: 937 34 65 00 
 

3.5.2.- Reconeixement mèdic: 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball i, 
que serà repetit en el període d’un any. 
 
 
 
3.6.- Normativa aplicable 

 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles" 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
"Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción" Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 



Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
"Prevención de riesgos laborales" 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
"Reglamento de los Servicios de Prevención" 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
"Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo" 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo" En el capítol 1 excloeix les obres 
de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores" 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización" 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo" 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo" 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual" 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo" Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
"Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción" 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 



- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
"Reglamento general sobre Seguridad e Higiene" 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
"Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica" 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
"Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación" 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
"Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado" 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
"Reglamento de aparatos elevadores para obras" 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
"Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras" 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
"Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto" 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
"Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto" 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
"Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo" 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo" 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. Aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Aprovat per Reial Decret 
223/2008 de 15 de febrer. 
Señalización vertical. Norma 8.1-IC. Aprovat per Ordre de 28 de desembre de 1999. 
Marcas viales. Norma 8.2-IC. Aprovat per Ordre de 16 de juliol de 1987. 
Normativa d'àmbit local (ordenances municipals). 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’enginyer autor del projecte: 

 
  
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 



1.- DEFINICIÓ DEL PLEC 
 
1.1.- Objectiu 
 
Aquest plec de condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn: el conjunt d’especificacions que 
hauran de complir tant el Pla de Seguretat i Salut del contractista com el document de gestió preventiu 
(planificació, organització, execució i control) de l’obra, les diferents proteccions a utilitzar per la reducció 
dels riscos (mitjans auxiliars d’utilitat preventiva, sistemes de protecció col·lectiva, equips de protecció 
individual), implantacions provisionals pel confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació en l’obra. 
 
Per qualsevol tipus d’especificació no inclosa en el present plec, s’haurà de tenir en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 

a) Totes aquelles incloses en el: 
- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la Direcció General d’Arquitectura (en el cas de l’Edificació). 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat i adaptat a 
les seves obres per la Direcció de Política Territorial i Obres Públiques (en el cas d’Obra 
Pública). 

b) Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades 
pel Ministeri de Vivenda i posteriorment pel Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles en el moment de l’oferta. 
 
 

1.2.- Documents que defineixin l’estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5,2 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre sobre “Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción”, l’Estudi de Seguretat haurà de formar part 
del projecte d’execució d’obra o, del projecte d’obra, havent de ser coherent amb el seu pròpi contingut i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l’obra, incorporant 
com a mínim els següents documents: 
 
- Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin de ser 

utilitzats; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als citats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques per tal de controlar i 
reduir els citats riscos i valorant l’eficàcia, en especial quan es proposin mesures auxiliars. 
 

- Plec de Condicions Particulars en el què s’hauran de tenir en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra així com les 
prescripcions que s’hauran de complir en relació amb: les característiques, l’ús i la conservació 
de les màquines, eines, sistemes i equips preventius. 



- Plànols: on es desenvolupin els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries. 
 

- Amidaments: de totes les unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin sigut 
definides o projectades. 
 

- Pressupost: quantificació del conjunt de cotes previstes per l’aplicació i execució de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
 

1.3.- Compatibilitat i relació entre documents 
 
L’estudi de Seguretat i Salut forma part del projecte d’execució de l’obra o, del projecte d’obra, havent de 
ser cada un dels documents que l’integren, coherent amb el contingut del projecte i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adaptades als riscos, no eliminats o reduïts en la fase de disseny, que 
comporti la realització de l’obra, en el període i circumstàncies socio-tècniques en què s’hagi de 
materialitzar. 
 
El plec de condicions particulars, plànols i pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals que quedaran incorporats en el contracte i, conseqüentment, són d’obligat compliment 
excepte modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius i estàn constituïts per la 
memòria descriptiva, amb tots els seus annexes, els detalls gràfics d’interpretació, els amidaments i el 
pressupost parcial. 
 
Els citats documents informatius representen solament una opinió fonamental de l’autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la veracitat d’aquests. Aquests 
documents s’han de considerar únicament com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir 
directament i pels seus propis medis. 
 
Tant sòls els documents contractuals constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà 
al·legar ni introduir en el seu Pla de Seguretat i Salut cap modificació de les condicions del contracte 
basant-se en les dades dels documents informatius, excepte en el cas que aquestes dades apareguin en 
algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable dels errors que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
En el cas d’haver-hi contradiccions entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas 
d’incloure aquestes com documents que complementin el plec de condicions generals del projecte, 
prevaldrà el que s’ha prescrit en les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevaldran sobre les prescripcions tècniques generals. 
 
En el cas de què en el plec de condicions figurin aspectes que no contemplin els plànols, o viceversa, 
hauran de ser executats com si s’hagués exposat en ambdós documents sempre que, a criteri de l’autor 



de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de seguretat i salut 
corresponents, i aquestes tinguin preu en el contracte. 
 
 
2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS QUE INTERVINGUIN EN 
EL PROCÉS CONTRUCTIU 
 
Dins de l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió, cadascun dels actors de la construcció estarà obligat 
a prendre decisions ajustant-se als principis generals de l’acció preventiva (art. 15 a la L. 31/1995): 
 

- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos inevitables. 
- Combatre els riscos en el seu origen. 
- Adaptar les tasques a la persona, en particular en el què es refereix a la concepció dels llocs de 

treball, així com també al que es refereix a la elecció dels equips i mètodes de treball i de 
producció, amb l’objectiu específic d’atenuar les tasques monòtones i repetitives i de reduir els 
efectes en la salut. 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill. 
- Planificar la prevenció, amb la investigació d’un conjunt coherent que integri les tècniques, 

l’organització de les tasques, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva per damunt de l’individual. 
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
 
2.1.- Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat promotor qualsevol persona física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció o per la seva posterior entrega o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del promotor: 
 

- Designar al tècnic competent per la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

- Designar en fase de projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat, facilitant, al projectista i al 
coordinador respectivament, la documentació e informació prèvia necessària per l’elaboració del 
projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

- Facilitar la intervenció en la fase de projecte i preparació de l’obra del coordinador de seguretat i 
salut. 

- Designar al coordinador de seguretat i salut en la fase d’obra per a l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, qui coordinarà la seguretat i salut en fase d’execució material de les obres. 

- La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut no eximeix al promotor de les 
seves responsabilitats. 



- Gestionar “l’avís previ” davant l’Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

- El promotor és el responsable de què tots els agents que participin a l’obra hagin de tenir en 
compte les observacions del coordinador de seguretat i salut degudament justificades o bé 
proposin unes mesures similars en quant a la seva eficàcia. 
 
 

2.2.- Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El  coordinador de seguretat i salut serà, a efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que conti amb una titulació 
acadèmica en construcció. 
 
És designat pel promotor en qualitat de coordinador de seguretat: 
 

a) En fase de concepció, estudi i elaboració del projecte 
b) Durant l’execució de l’obra. 

 
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa/direcció de 
l’execució. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del coordinador de seguretat del projecte: 
 
El coordinador de seguretat i salut en fase de projecte, és designat pel promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte segons el RD 
1627/1997, són les següents: 
 
- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del projecte, el projectista tingui en 

consideració els “Principios generales de la prevención en materia de seguridad y salud” (art.15 a 
la L.31/1995) i en particular prendre dedicions constructives, tècniques i d’organització amb la 
finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que s’hagin desenvolupat 
simultàniament o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents tasques o fases de treball. 
- Traslladar al projectista tota la informació preventiva necessària que es necessita per integrar la 

seguretat i salut en les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra. 
- Tenir en compte, qualsevols estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions e 

informacions útils per efectuar en el seu dia, amb les condicions de seguretat i salut, els 
possibles treballs posteriors (manteniment). 

- Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 
 Competències en matèria de seguretat i salut del coordinador de seguretat d’obra: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
cassos en que intervingui més d’una empresa i treballadors autònoms. 
 



Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, segons el RD 
1627/1997,  són les següents: 
 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de l’acció preventiva (art. 15L. 31/1995): En el 

moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.   

- En l’estimació de la duració estimada per l’execució d’aquests treballs o fases de treball. 
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, i si és necessari els 
subcontratistes i els treballs autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de 
l’acció preventiva que reculli l’article 15 de la Llei de Prevenció de riscos laborals (L.31/1995 de 8 
de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a les que es 
refereix l’article 10 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció: 
 
- El manteniment de l’obra en bon estat. 
- L’elecció de la ubicació de les zones de treball, tenint en compte les condicions d’accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçaments o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb l’objectiu de corregir 
els defectes que puguin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

- La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- Emmagatzematge i eliminació o evacuació dels residus i sobres. 
- L’adaptació del període de temps efectiu que tindrà que dedicar-se als diferents treballs 

o fases de treball. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
- Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra. 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les 

modificacions que s'haguessin introduït. La direcció facultativa prendrà aquesta funció 
quan no sigui necessari la designació de coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals.  

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball.  

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

 
El coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en prevenció de la sinistralitat laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin en l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al promotor com a màxim responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva necessària.  
 



Les responsabilitats del coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al promotor, fabricants i 
subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, 
subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
 
2.3.- Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. Podran redactar projectes parcials del projecte, o 
parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest 
cas, amb la col·laboració del coordinador de seguretat i salut designat pel promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del projectista: 
 
- Considerar els suggeriments del coordinador de seguretat i salut en fase de projecte per integrar 

els principis de l'acció preventiva (Art.15 L. 31/1995), 
- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar la planificació 

dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 
- Acordar, si escau, amb el promotor, la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 
2.4.- Director d’Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d'obra o direcció facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de  
conformitat amb el projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el supòsit que el 
director d'obra dirigeixi a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.  
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra, 
comptant amb la col·laboració del coordinador de seguretat i salut en fase d'obra, nomenat pel promotor. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del director d'obra: 
 
- Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny.  
Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius de les instal·lacions i dels mitjans auxiliars d'utilitat 
preventiva i la senyalització, d'acord amb el projecte i el estudi de seguretat i salut. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el llibre d'ordres i assistència 
les instruccions necessàries per a la correcta interpretació del projecte i dels mitjans auxiliars 
d'utilitat preventiva i solucions de seguretat i salut integrada, previstes en el mateix. 



- Elaborar a requeriment del coordinador de seguretat i salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra i que puguin afectar la 
seguretat i salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades en la redacció del projecte i del seu estudi de seguretat i salut. 

- Subscriure l'acta de replanteig o principi de l'obra, confrontant prèviament amb el coordinador de 
seguretat i salut l'existència prèvia de l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contractista. 

- Certificar el final d'obra, simultàniament amb el coordinador de seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius.  

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de seguretat i salut 
executades, simultàniament amb el coordinador de seguretat. 

- Les instruccions i ordres que donin la direcció d'obra o direcció facultativa seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel coordinador en el llibre d'incidències. 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el coordinador de seguretat, la memòria de seguretat i 
salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor amb els visats que foren perceptius. 

 
 
2.5.- Contratista o constructor (empresari principal) i Subcontratistes 
 

 Definició de contractista:  
 
És qualsevol persona física o jurídica que, individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant 
el promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i seguretat, amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el projecte i el seu 
estudi de seguretat i salut. 
 

 Definició de subcontractista:  
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix, contractualment davant el contractista o empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l' obra, amb subjecció al 
contracte, al projecte i al pla de seguretat del contractista, pel qual es regeix la seva execució. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del contractista i / o subcontractista: 
 
- El contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al projecte, a les directrius de l'estudi i a 

compromisos del pla de seguretat i salut, a l' legislació aplicable i amb les instruccions del 
director d'obra i del coordinador de seguretat i salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i la seguretat de la qualitat, compromeses en el pla de 
seguretat i salut i exigides en el projecte. 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica, que 
l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i / o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de seguretat i salut. 

- Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor (I/o subcontractista, 
en el seu cas) en l'obra i que, per la seva titulació o experiència, haurà de tenir la capacitat 
adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra.  

- Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que per la seva importància 
requereixi. 



- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits 
establerts en el contracte. 

- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del 
projecte. El subcontractista podrà incorporar les suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Seguretat i Salut del contractista i presentar-los en l'aprovació del 
coordinador de seguretat. 

- El representant legal del contractista signarà l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el coordinador de seguretat. 

- Signar l'acta de replantejament o principi i l'acta de recepció de l'obra. 
- Aplicarà els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos 

laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 
del RD 1627/1997: 
- Complir i fer complir al seu personal tot el que estableix el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions referents a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals i en conseqüència complir el RD 
171/2004, així com les disposicions mínimes establertes en l' annex IV del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a seguretat i salut en l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la direcció facultativa. 

- Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a elles o, si esdevé, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

- A més, els contractistes i subcontractistes es responsabilitzaran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla, en els termes 
de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- El contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses subcontractistes. 

- Abans de l'inici de l'activitat en l'obra, el contractista principal exigirà als subcontractistes que 
acreditin per escrit que han efectuat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el contractista principal exigirà als 
subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria de 
informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra. 

- El contractista principal haurà de comprovar que els subcontractistes que concorren en l'obra han 
establert entre ells els mitjans necessaris de coordinació. 

- Les responsabilitats del coordinador, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves obligacions als contractistes ni als subcontractistes. 

- El constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
procediments i mètodes de treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars utilitzats en l'obra. 

- El contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del director tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del coordinador i de la direcció facultativa. El director tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de cap d'obra o bé delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, 
cap de obra amb contrastats i suficients coneixements de construcció a peu de obra. El director 
tècnic, o en la seva absència, el cap d'obra o l'encarregat general, ostentaran successivament la 
prelació de representació del contractista en l'obra. 



- El representant del contractista en l'obra assumirà la responsabilitat de la execució de les 
activitats preventives incloses en el present plec i la seva nom figurarà en el llibre d'incidències. 

- Serà responsabilitat del contractista i del director tècnic, o del cap d'obra i / o encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives en la obra i entorn material de conformitat 
amb la normativa legal vigent. 

- El contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de Seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
i de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels sistemes de proteccions col·lectius i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels graons i suports, 
ordre i neteja de les zones de treball, il·luminació i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
encofrats i apuntalaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordres de execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altra mesura de caràcter general i de obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector, i que pugui afectar a aquest centre de 
treball. 

- El director tècnic (o el cap d'obra) visitarà l'obra com a mínim amb una cadència diària i haurà de 
donar les instruccions pertinents a l'encarregat general, qui haurà de ser una persona de provada 
capacitat per al càrrec i haurà d'estar present en l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. sempre que sigui preceptiu i no existeixi una altra persona designada a aquest efecte, 
s'entendrà que l'encarregat general és al mateix temps el supervisor general de seguretat i salut 
del centre de treball per part del contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 

- L'acceptació expressa o tàcita del contractista pressuposa que aquest ha reconegut: la ubicació 
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, 
mesures de seguretat necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 

- El contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessàries per cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i la seva entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional del personal al seu càrrec, així com dels 
subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin en la obra. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o adreça facultativa seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Les desviacions respecte al compliment del Pla 
de Seguretat 
 i Salut, seran anotades pel coordinador en el llibre d'incidències. En cas d'incompliment reiterat 
dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el coordinador i tècnics de la direcció 
d'obra o direcció facultativa, constructor, director tècnic, cap d'obra, encarregat, supervisor de 
seguretat, delegat sindical de prevenció o els representants del servei de prevenció (propi o 
concertat) del contractista i / o subcontractistes tenen el dret a fer constar en el llibre 
d'incidències tot allò que considerin d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos en el 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal dins de l'obra i els seus desplaçaments cap o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels contractistes i / o subcontractistes així com 
dels propis treballadors autònoms. 



- També serà responsabilitat del contractista: el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada per evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

- El contractista haurà de disposar d'un senzill però efectiu pla de emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, gelades, vent, etc. que pugui posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als els mitjans i instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

- El contractista i / o subcontractistes han absolutament prohibit l'ús de explosius sense 
autorització per escrit de la direcció d'obra o direcció facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats, posseïdors del carnet de grua torre, del títol de operador de grua mòbil i en altres 
casos l'acreditació que correspongui sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del contractista. El coordinador rebrà una còpia de cada títol d'habilitació signada per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva tasca en aquesta obra en concret. 

- Tots els operadors de grua mòbil hauran d'estar en possessió del carnet de gruista segons la 
Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit per l'òrgan 
competent o, si defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot això per assegurar el total coneixement dels equips de treball de 
manera que es pugui garantir la màxima seguretat en les tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tots els operadors de grua mòbil es troben en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de 
certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzen en l'obra compleixen totes i cadascuna de les 
especificacions establertes a la ITC "MIE-AEM-4". 

 
 
2.6.- Treballadors autònoms 
 
Persona física diferent al contractista i / o subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional sense cap subjecció a un contracte de treball i que assumirà contractualment davant 
el promotor, el contractista o el  subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l'obra. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del treballador autònom: 
 
- Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de prevenció de 

riscos laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
RD 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut que estableix l'annex IV del RD 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació de activitats empresarials 
establertes a l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò que disposa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 



- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el RD 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatiu a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la direcció d'obra o direcció facultativa, si n'hi ha. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzin a l'obra, tenen de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari-contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a la obra han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat i respectar el manteniment, per al 
correcte funcionament dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que es hagi de prevenir i l'entorn del treball. 

 
 
2.7.- Treballadors 
 
Persona física diferent al contractista, subcontractista i / o treballador autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumirà contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del treballador:  
 
- El deure d'obeir les instruccions del contractista en allò relatiu a seguretat i salut. 
- El deure d'indicar els perills potencials. 
- Té responsabilitat dels seus actes personals. 
- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació amb la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de prevenció de riscos 

laborals. 
- Té el dret de dirigir-se a l'autoritat competent. 
- Té el dret d'interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i/o la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
- Té el dret de fer ús d'unes instal·lacions provisionals de salubritat i confort, previstes 

especialment per al personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant tota la seva 
permanència a l'obra. 

 
 
3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1.- Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l'escriptura del contracte o document de conveni contractual ho indiqui 
específicament d'una altra manera, l'ordre de prelació dels documents contractuals en matèria de 
seguretat i salut per a aquesta obra serà el següent: 
- Escriptura del contracte o document del conveni contractual. 



- Bases del concurs. 
- Plec de prescripcions per a la redacció dels estudis de seguretat i salut i la coordinació de 

seguretat i salut en fase de projecte i/o d'obra. 
- Plec de condicions generals del projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de condicions facultatives i econòmiques del projecte i de l'estudi de seguretat i salut. 
- Procediments operatius de seguretat i salut i / o procediments de control administratiu de 

seguretat, redactats durant la redacció del projecte i / o durant l'execució material de la obra, pel 
coordinador de seguretat. 

- Plànols i detalls gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d'acció preventiva de l'empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del contractista per 

a l'obra en qüestió. 
- Protocols, procediments, manuals i / o normes de seguretat i salut internes del contractista i/o 

subcontractista, d'aplicació en l'obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el contracte seran considerats 
mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la seguretat seran aclarits i corregits pel director d'obra qui, després de consultar amb el coordinador 
de seguretat, farà ús de la seva facultat d'aclarir al contractista les interpretacions pertinents.  
 
Si, en el mateix sentit, el contractista descobreix errors, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al director d'obra, qui, després de consultar amb el coordinador 
de seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de seguretat i salut que hagués estat executat pel contractista sense prèvia 
autorització del director d'obra o del coordinador de seguretat, serà responsabilitat del contractista, 
romanent el director d'obra i el coordinador de seguretat eximits de qualsevol responsabilitat derivada de 
les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagi pogut adoptar el 
contractista pel seu compte.  
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errors, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, aquestes, no només no ho eximeixen de l'obligació d'aplicar les mesures de seguretat i 
salut (Raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la seguretat 
integrada en la construcció que sigui manifestament indispensable per dur a terme l'esperit o la intenció 
posada en el projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut), sinó que hauran de ser materialitzades com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el projecte i en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut.  
Totes les parts del contracte s'entenen com a complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si es hagués recollit en tots. 
 
 
3.2.- Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
El coordinador de seguretat (a la vista del contingut del Pla de Seguretat i Salut aportat pel contractista 
com a document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia '' cultura preventiva interna d'empresa 
'', el desenvolupament del contingut del projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de 
l'obra), podrà indicar en l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència 
d'aquells aspectes que puguin estar, al seu criteri, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, que 
ampliïn i complementin els continguts del Pla de Seguretat i Salut del contractista.  



Els procediments operatius i / o administratius de seguretat que poguessin redactar el coordinador de 
seguretat i salut amb posterioritat a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent per tant, vinculants per les parts 
contractants. 
 
 
3.3.- Pla de Seguretat i Salut del Contratista 
 
D'acord amb el que es disposa en el RD 1627/1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l'inici dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als 
seus mitjans, mètodes d'execució i al Pla d'acció preventiva interna d'empresa, conforme al RD 39/1997 
Llei de prevenció de riscos laborals (arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9)  
 
El contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l' 
Art. 7 del RD 1627/1997, encara que disposa de plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s'indiquen. 
 
Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 
d'execució real, indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra: 
- Banys: equipament (lavabos, vàters, dutxes, escalfador ...). 
- Vestuaris del personal: equipament (taquilles, bancs correguts, estufes ...). 
- Refectori o menjador: equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic ...). 
- Farmaciola: equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a aplecs. 

- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials per lligar. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i / o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst. 



- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. 
- Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de seguretat. 
- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional. 
- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. (*) Representació 
cronològica per fases d'execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticat d'estructura tubular que cobreix la totalitat dels fronts de façana amb 

avançament simultani a l'execució d'estructura fins a la finalització de tancaments i coberta (*).  
(*) Sistema de protecció col·lectiva preferent. 
Ubicació i replanteig del conjunt de forquilles metàl·liques i xarxes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l'ESS. 
Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en  
l'ESS. 

-            Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).  
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en   
l'ESS. 

-        Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escales: 
-         Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers de escales 

(*). 
          (*) Sistema de protecció col·lectiva preferent. 
-        Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers de escales. 
-         Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de  
         llums, xemeneies, buits d'instal·lacions i encofrats. 
-         Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada embrochalada al cèrcol perimetral (*). 
         (*) Sistema de protecció col·lectiva preferent en forjat 
-        Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
-         Planta d'estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i  
         sotaponts d'encofrats horitzontals recuperables. 
-         Ubicació i replanteig d'entarimat horitzontal de fusta en passos d'instal·lacions, arquetes i registres  
         provisionals. 
-        Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plans de proteccions en plataformes i zones de pas. contingut: 
 
- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys. 



- Ubicació de bastides penjants: projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
- Ságula de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb 

risc 
de caigudes d'altura. 

 
Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra 
executada (*). 
 
- Bastides suspesos sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i descargaderos mòbils per introducció i evacuació d'equips. 
- Baranes perimetrals mòbils per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de sistema de protecció col·lectiva. 
- Replanteig d'ancoratges i ságulas per cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants mòbils o bigues retràctils. 
- Escala d'incendis i / o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació. 
- Altres. 
 
(*) Només en el cas que estiguin contemplats en el projecte executiu. Plànol d'evacuació interna 
d'accidentats (*). 
- Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes. 
- Pla de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades. 
(*) Només per a obres complexes o especials.  
 
 
3.4.- El llibre d’incidències 
 
En l'obra existirà, adequadament protocolaritzat, el document oficial '' Llibre d'incidències '', facilitat per la 
direcció d'obra o direcció facultativa i visat pel Col·legi Professional corresponent (Ordre del Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya de 22 gener 1998 DOGC 2565 -27.1.1998).  
 
Segons l'article 13 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, aquest llibre haurà d'estar permanentment en 
l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a disposició de la direcció d'obra o direcció 
facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, tècnics dels centres provincials de 
seguretat i salut i del vigilant (supervisor) de seguretat, o, si s'escau, del representant dels treballadors, els 
quals podran realitzar les anotacions que considerin adients respecte a les desviacions en el 
 compliment del Pla de Seguretat i Salut, perquè el contractista procedeixi a la seva notificació a l'autoritat 
laboral en un termini inferior a 24 hores. 
 
 
3.5.- Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de Prevenció 
i Coordinació” i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El conveni de prevenció i coordinació subscrit entre el promotor (o el seu representant), contractista, 
projectista, coordinador de seguretat, direcció d'obra o direcció facultativa i representant sindical delegat 



de prevenció, podrà ser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, sent 
de compte exclusiva del contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.  
 
El promotor podrà, sempre amb prèvia notificació per escrit del contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingués a bé 
designar el efecte, segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present plec, 
juntament amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen el acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el promotor farà cap endossament o representacions al contractista, llevat de les que 
s'estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa, força 
ni efecte algun.  
El promotor i el contractista es obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i / o 
concessionaris, a complir el que s'ha pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
seguretat. El contractista no és agent o representant legal del promotor, per el que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en que incorri o assumeixi el contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de seguretat, o provisió dels mateixos, llevat 
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de seguretat, serà competència de la jurisdicció civil, però, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dictin en relació amb la preparació i adjudicació del 
contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
d'acord amb la normativa reguladora de l'esmentada jurisdicció. 
 
 
4.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el contractista tindrà en compte la normativa vigent en el 
decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ser d'aplicació. A títol orientatiu i 
sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable.  
 
El contractista, no obstant això, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra els canvis 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu pla. 
 
 
4.1.- Textos generals 
 
- Convenis col·lectius. 
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció. OM 20 maig 1952 

(BOE 15 de Juny de 1958). Modificada per Ordre 10 des de 1953 (BOE 2 de Febrer de 1956) i 



Ordre 23 de de setembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966). Derogada parcialment per Ordre 20 
gener 1956 (BOE 2 de febrer de 1956) i R.D. 2177/2004 (BOE 13 de novembre 2004). 

- Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. OM 28 agost 1970. 
(BOE 5, 7, 8, 9 d setembre de 1970), en vigor capítols VI i XVI i les modificacions Ordre 22 març 
1972 (BOE 31 març 1972), Ordre 28 de juliol (BOE 10 de agost de 1972) i Ordre 27 juliol 1973 
(BOE 31 de juliol de 1973). Derogada parcialment per Ordre 28 de desembre (BOE 29 de 
desembre de 1994). 

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. OM 9 març 1971. (BOE 16 de Març de 
1971), en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per R.D. 1316/1989 (BOE 2 de novembre 
de 1989), Llei 31/1995 (BOE 10 nov de 1995), R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997), R.D. 
664/1997 (BOE maig 24 de 1997), R.D. 665/1997 (BOE 24 de maig de 1997), R.D. 773/1997 
(BOE 12 juny de 1997), R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agost de 1997), R.D. 614/2001 (BOE 21 juny 
de 2001) i R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003). 

- Quadre de malalties professionals. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agost de 1978). Modificada per 
R.D. 2821/1981 de 27 de novembre (BOE 1 de desembre de 1981). 

- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol 
(BOE 29 de juliol de 1983). Modificacions per R.D. 2403/1985 (BOE 30 de desembre de 1985), 
R.D. 1346/1989 (BOE 7 de novembre 1989) i anul·lada parcialment per R.D. 1561/1995 de 21 de 
setembre (BOE 26 de setembre de 1995). 

- Ordre de 20 de setembre de 1986, per la qual s'estableix el model de llibre de incidències 
corresponent a les obres en què sigui obligatori un estudi de Seguretat i Higiene en el treball 
(BOE de 13 d'octubre de 1986). 

- Establiment de models de notificació d'accidents de treball. OM 16 de desembre de 1987 (BOE 
29 de desembre de 1987). 

- Instrument de ratificació de 17 de juliol de 1990 del Conveni de 24 juny 1986 sobre Utilització del 
asbest en condicions de seguretat (numero 162 de l'OIT), adoptat a Ginebra (BOE de 23 de 
novembre de 1990). 

- Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre (BOE 10 de novembre de 1995). 
Complementada per R.D. 614/2001 de 8 de juny (BOE 21 de juny de 2001). 

- Reial Decret 363/1995, de 10 de març, per la qual s'aprova el reglament sobre notificació de 
substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses (BOE de 5 de 
juny de 1995). 

- Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball (BOE de 26 de 
setembre de 1995). 

- Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener (BOE 31 de gener de 1997). 
Complementat per Ordre de 22 d'abril de 1997 (BOE 24 d'abril de 1997) i R.D. 688/2005 (BOE 11 
de juny de 2006). Modificat per R.D. 780/1998 de 30 d'abril (BOE 1 de maig de 1998) i R.D. 
604/2006 (BOE 29 de maig del 2006). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. R.D. 486/1997 de 14 d'abril de 
1997 (BOE 23 de abril de 1997). Complementat per Ordre TAS / 2947/2007 (BOE 11 de octubre 
de 2007) i modificat per R.D. 2177/2004 (BOE 13 novembre 2004). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d'abril de 
1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors de els equips de 
treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol (BOE 7 de agost de 1997). 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les 
activitats mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre (BOE 7 d'octubre de 1997). 



- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d'octubre (BOE 25 de octubre de 1997). Modificat per R.D. 2177/2004 (BOE 13 de novembre 
2004) i R.D. 604/2006 (BOE 29 de maig del 2006). Complementat per R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agost de 2007). 

- "Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obris de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998) ". 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrer (BOE 24 de febrer de 1999). 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (BOE de 6 de novembre de 1999). 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents 

químics durant el treball. R.D. 374/2001 de 6 d'abril (BOE 1 de maig de 2001). 
- Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de emmagatzematge de 

productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, 
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de maig de 
2001). Complementat per R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004). 

- Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària 
contra radiacions ionitzants (BOE de 26 de juliol de 2001). 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals (BOE de 13 de desembre de 2003). 

- Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes (BOE 10 de 
gener de 2004). 

- Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de 
laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials  (BOE 31 de gener de 2004). 

- "Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, paper qual és crea el registri de Delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès d'seguridad i salut, i és regula el Dipòsit de les 
comunicacions de designació de Delegats i delegades de prevenció i de constituci dels comitès 
d'seguridad i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d'octubre de 2004) ". 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, en el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per 
part dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura (BOE de 
13 de novembre de 2004). 

- Reial Decret 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència davant del foc. 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 
mecàniques. 

- Reial Decret 551/2006, de 5 de maig, pel qual es regulen les operacions de transport de 
mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (BOE 113 de 12 de maig) 

-  Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
(BOE 127 de 29 de maig). 

- Reial Decret 635/2006, de 26 de maig, sobre requisits mínims de seguretat en els túnels de 
carreteres de l'Estat. 

- Llei ordinària 32/2006 reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció (BOE 250 de 
19 d'octubre). 

- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE 23 de març 
de 2007). 



- Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció (BOE 204 de 25 d'agost). 

- "Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procès de CONTRACTACIÓ al sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008) ". 

- Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre notificació 
de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat per 
R.D. 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat de adaptar les seves disposicions al Reglament 
(CE) núm 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament REACH). 

- "Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions Molt Greus en Matèria de prevenció de riscos laborals i del Recaptadora per a su 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). " 

- Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb l'aplicació de 
mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora 
embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància. 

- Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de 
novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats 
o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 

- Reial Decret 327/2009 de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció (BOE 63 de 14 de març de 2009). 

- Instrument de Ratificació del Conveni número 187 de l'OIT, sobre el marc promocional per a la 
seguretat i salut en el treball, fet a Ginebra el 31 de maig de 2006 (BOE 187 de 4 d'agost de 
2009). 

- Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 
24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció (BOE 71 de 
23 de març de 2010). 

- Reglament (UE) nº 276/2010 de la Comissió, de 31 de març de 2010, pel qual es modifica el 
Reglament (CE) nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, 
l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa al seu 
annex XVII (diclorometà, olis per a llums i líquids encenedors de barbacoa i compostos 
organoestànnics).  

- Reial Decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat de dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions òptiques artificials (BOE 99 
de 24 d'abril de 2010). 

- Reial Decret 717/2010, de 28 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 
363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 
etiquetatge de substàncies perilloses i el Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos (BOE 139 
de 8 de juny de 2010). 

- Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de 
gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els 
utilitzen (BOE 154 de 25 de juny de 2010). 



- Reial Decret 1439/2010, de 5 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre protecció 
sanitària contra radiacions ionitzants, aprovat pel Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol (BOE 279 
de 18 de novimebre de 2010). 

- Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització 
de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció. 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
 
4.2.- Condicions ambientals 
 
- "Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb RISC per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985) " 
- "Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registri de dades de control de l'ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb RISC d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
10 de juliol de 1987) ". 

- Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l'amiant (BOE de 6 de febrer de 1991). 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball (BOE de 24 de maig de 1997). 
Modificat per Ordre de 25 març 1998. 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball (BOE de 24 de maig de 1997). 
Modificat pel Reial decret 1124/2000 (BOE de 17 de juny de 2000) i Reial Decret 349/2003 (BOE 
de 5 d'abril de 2003). 

- Reial decret 212/2002, de 22 de febrer de 2002, pel qual es regulen les emissions sonores en 
l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure (BOE d'1 de març de 2002). 
Modificat pel Reial decret 524/2006 (BOE de 4 de maig de 2006). 

- Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball (BOE de 18 
de juny de 2003). 

- Llei ordinària 37/2003 del Soroll de 17 de novembre (BOE de 18 de novembre de 
2003).Desenvolupada per Reial Decret 1513/2005 (BOE de 17 de desembre de 2005) i Reial 
Decret 1367/2007 (BOE de 23 d'octubre 2007). 

- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. Reial 
Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. (BOE 11 de març de 2006). 

- Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 
acústiques (BOE de 23 d'octubre de 2007). 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE de 16 de 
novembre de 2007). 

 
 
 
 



4.3.- Incendis 
 
- Ordenances municipals. 
- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Instal·lacions de 

protecció contra incendis (RIPCI) (BOE de 14 de desembre de 1993). Complementat per Ordre 
de 16 d'abril de 1998 (BOE de 28 d'abril de 1998) i Ordre de 27 de juliol de 1999 (BOE de 5 
d'agost de 1999) 

-  "Decret 64/1995, de 7 de març, paper qual s'estableixen Mesures de prevenció d'incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) "i 
desenvolupada per "Ordre MAB / 62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003) ". 

- Reial decret 110/2008, d'1 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 312/2005 de 18 de 
març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius 
en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. BOE núm. 37 de 12 
de febrer. 

 
 
4.4.- Instal·lacions elèctriques 
 
- Reglament de línies aèries d'alta tensió. R.D. 3151/1968 de 28 de novembre (BOE 27de 

desembre de 1968). Rectificat: BOE 8 de març de 1969. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per R.D. 223/2008 (BOE 19 de març de 2008). 

- Ordre de 18 de juliol de 1978, per la qual s'aprova la Norma Tecnològica NTEIEE / 1978, 
"Instal·lacions d'electricitat: enllumenat exterior" (BOE de 12 d'agost de 1978). 

- "Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix 01:00 Certificat sobre Compliment 
de les Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies Elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988) ". 

- Llei 54/1997, de 27 de novembre de 1997, del Sector Elèctric (BOE de 28 de novembre de 1997). 
Complementada per Reial Decret 1955/2000 (BOE de 27 de desembre de 2000). 

- "Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecci del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001) ". 

- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE de 21 de juny de 2001). 

-  "Decret 329/2001, de 4 de desembre, paper qual s'aprova el Reglament del Subministrament 
Elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001) ". 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost (BOE de 18 de setembre de 
2002). 

- Sentència de 17 de febrer de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'anul·la 
l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 annexa al Reglament Electrònic per a baixa tensió, aprovat pel 
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. 

- Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç pel qual 
s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de 
març de 2008) ". 

- Instruccions tècniques complementàries del Reglament electrotècnic de baixa tensió: ITC-BT-09 
Instal·lacions d'enllumenat exterior i ITC-BT-33 Instal·lacions provisionals i temporals d'obres. 

 
 



4.5.- Equips i maquinària 
 
- Ordre de 30 de juliol de 1974, per la qual es determinen les condicions que han de reunir els 

aparells elevadors de propulsió hidràulica i les normes per a l'aprovació dels seus equips 
impulsors (BOE de 9 d'agost de 1974). 

- Ordre de 23 de maig de 1977, per la qual s'aprova el Reglament d'aparells Elevadors per a obres 
(BOE de 14 de juny de 1977. Modificada per Ordre de 7 de març de 1981 (BOE de 14 de març 
de 1981). Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per Reial Decret 1644/2008 (BOE 
d'11 d'octubre de 2008). 

- Reglament de recipients a pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d'abril (BOE de 29 de maig de 1979). 
Modificat per R.D. 507/1982 (BOE de 12 de març de 1982) i R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
novembre de 1990). 

- Reglament d'aparells d'elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre (BOE 
d'11 de desembre de 1985). Derogat parcialment per R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de setembre 
de 1997). 

- Reial Decret 474/1988, de 30 de març, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 84/528 / CEE sobre aparells elevadors i de 
maneig mecànic (BOE de 20 de maig de 1988).  

- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la 
Directiva del Consell 89/392 / CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre màquines (BOE de 11 de desembre de 1992). Modificat pel Reial decret 56/1995 
(BOE de 8 de febrer de 1995). Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per Reial 
Decret 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

- Resolució de 3 abril de 1997, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial per la 
qual s'autoritza la instal·lació d'ascensors sense cambra de màquines (BOE de 23 d'abril de 
1997). 

- Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (BOE de 23 abril 1997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 
protecció individual. RD 773/1997 de 30 de maig (BOE 12 juny 1997). 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball (BOE de 7 
d'agost de 1997). Modificat pel Reial decret 2177/2004 (BOE de 13 de novembre de 2004). 

- Reial Decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la Directiva 
del Parlament Europeu i del Consell 95/16 / CE, sobre ascensors (BOE de 30 de setembre de 
1997). Complementat per Reial Decret 1644/2008 (BOE d'11 d'octubre de 2008). 

- Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial, per la qual s'autoritza la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossa (BOE de 25 
setembre de 1998). 

- Reial decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa els equips de pressió, i es 
modifica el Reial decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells de 
pressió (BOE de 31 de maig de 1999). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, del Reglament de seguretat en les màquines, pel 
qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (BOE de 2 de desembre de 2000). 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 



pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura (BOE de 13 de 
novembre de 2004). 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre de 2005, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 
mecàniques (BOE de 5 de novembre de 2005). 

- Reial Decret 1388/2011, de 14 d'octubre, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la 
Directiva 2010/35 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de juny de 2010 sobre equips a 
pressió transportables i per la qual es deroguen les Directives 76/767 / CEE, 84/525 / CEE, 
84/526 / CEE, 84/527 / CEE i 1999/36 / CE. 

- Instruccions tècniques complementàries: 
- ITC - MIE - AP5 del Reglament d'aparells de pressió '' Extintors d'incendi '' Ordre de 31 

maig 1982 (BOE de 23 de juny de 1982). Modificació: Ordre de 26 d'octubre de 1983 
(BOE de 7 de novembre de 1983), Ordre de 31 de maig de 1985 (BOE de 20 de juny de 
1985), Ordre de 15 de novembre de 1989 (BOE de 28 de novembre de 1989) i Ordre de 
10 de març de 1998 (BOE de 28 d'abril de 1998). 

- ITC - MIE - AEM1: Ascensors electromecànics. OM 23 setembre 1987 (BOE 6 d'octubre 
de 1987). Modificació: Ordre de 11 d'octubre de 1988 (BOE 21 d'octubre de 1988). 
Autorització d'instal·lació d'ascensors amb màquina en fossat. Resolució de 10 de 
setembre de 1998 (BOE 25 de setembre de 1998). Autorització de la instal·lació de 
ascensors sense cambra de màquines. Resolució de 3 d'abril de 1997 (BOE de 23 
d'abril de 1997).  

- ITC - MIE - AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. RD 836/2003 de 27 de maig 
de 2003 (BOE 17 de juliol de 2003). 

- ITC - MIE - AEM3: Carretes automotrius de manutenció. OM. 26 maig 1989 (BOE 9 juny 
1989). 

- ITC - MIE - AEM4: Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referents a grues 
mòbils autopropulsades. RD 837/2003 de 27 de maig de 2003 (BOE 17 de juliol de 
2003). 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, elements de màquines o sistemes de protecció utilitzats. 
OM. 8 abril 1991 (BOE 11 de abril de 1991). Norma UNE-58921-IN Instruccions per a la 
instal·lació, maneig, manteniment, revisions i inspeccions de les plataformes elevadores 
mòbils de personal (PEMP). 

 
 
4.6.- Equips de protecció individual 
 
- Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de novembre (BOE 28 de desembre de 1992). Modificat per OM de 16 de maig 
de 1994, per R.D. 159/1995 de 3 de febrer (BOE 8 de març de 1995) i per la Resolució de 27 de 
maig de 2002 (BOE 4 de juliol de 2002). Complementat per la Resolució de 25 d'abril de 1996 
(BOE de 28 de maig de 1996), Resolució de 18 de març de 1998 (BOE de 22 d'abril de 1998), 
Resolució de 29 d'abril de 1999 (BOE de 29 de juny de 1999), Resolució de 28 de juliol de 2000 
(BOE de 8 de setembre de 2000) i Resolució de 7 de setembre de 2001 (BOE de 27 de setembre 
de 2001). 

- Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1407/1992, de 20 de 
novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual (BOE de 8 de març de 1995) modificat per 
Ordre de 20 de febrer de 1997 (BOE de 6 de març de 1997). 



- R.D. 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

- Decisió de la Comissió, de 16 de març de 2006, relativa a la publicació de les referències de la 
norma EN 143: 2000, Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat, de conformitat amb la Directiva 89/686/CEE del Consell (equips de protecció 
individual) [notificada amb el nombre C (2006) 777]. 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
 
4.7.- Senyalització 
 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 

(BOE 23 de abril de 1997). 
- Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre Senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació 

d'obres fixes en vies fora de poblat (BOE de 18 de setembre de 1987). 
- Normes sobre senyalització d'obres en carreteres. Instrucció 8.3. IC del MOPU. 

 
 

4.8.- Diversos 
 

- Ordre de 20 de març de 1986 per la qual s'aproven determinades instruccions tècniques 
complementàries, relatives als capítols IV, V, IX i X del Reglament General de normes bàsiques 
de seguretat minera (BOE d'11 d'abril de 1986). Modificada per Ordre de 29 d'abril de 1987 (BOE 
de 13 de maig de 1987) i Ordre de 29 juliol 1994 (BOE de 16 d'agost de 1994). 

- Ordre de 20 de juny de 1986 sobre Catalogació i homologació dels explosius, productes 
explosius i els seus accessoris (BOE d'1 de juliol de 1986). 

- Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de explosius (BOE de 12 
de març de 1998). Modificat pel Reial decret 277/2005 (BOE de 12 de març de 2005) i Ordre INT 
/ 3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de desembre de 2007). Complementada per la Resolució de 24 
d'agost de 2005 (BOE de 13 setembre 2005), Ordre PRE / 252/2006 (BOE de 9 de febrer de 
2006), Ordre PRE / 672/2006 (BOE de 11 de març de 2006) i Ordre PRE / 174/2007 (BOE de 3 
febrer 2007). 

- Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen nous models per a la notificació 
d'accidents de treball i es donen instruccions per emplenar i tramitació (BOE de 29 de desembre 
de 1987). Modificada per Ordre TAS / 2926/2002 (BOE de 21 de novembre de 2002). 

- Ordre de 6 de maig de 1988, per la qual es modifica (i deroga) l'Ordre de 6 de octubre de 1986 
sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d' obertura prèvia o reanudacion 
d'activitats en els centres de treball, dictada en desenvolupament del Reial decret llei 1/1986, de 
14 de març (BOE de 16 de maig de 1988). Modificada per Ordre de 29 d'abril de 1999 (BOE de 
25 de maig de 1999). 

- Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre pel qual s'aprova el quadre de malalties 
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i 
registre (BOE de 19 de desembre de 2006). Complementada per Ordre TAS / 1/2007 (BOE de 4 
de gener de 2007). 

- Resolució de 1 d'agost de 2007, de la Direcció general de Treball, per la qual es s'inscriu en el 
registre i publica l'IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (BOE de 17 d'agost 
de 2007). 



- Convenis col·lectius. 
- Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris (BOE 268 de 

6 de novembre de 2009). 
- Reial Decret 248/2010, de 5 de març, pel qual es modifica el Reglament de explosius, aprovats 

per Real Decret 230/1998, de 16 de febrer, per adaptar-lo a que disposa la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE 67 de 18 de març 
de 2010). 

 
 
5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
5.1.- Criteris d’aplicació 
 
L'Art. 5.4 del RD 1627/1997 de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l'aplicació de la seguretat i salut com un cost '' afegit '' a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per consegüent, 
incorporat al projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
'' costos "previstos, tant als referents a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència 
al quadre de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos 
d'elements o operacions de difícil previsió.  
 
Les mesures, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
ESS haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i 
Salut els '' costos '' exigits per a la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emeses dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri és l'aplicat en el present ESS en l'apartat relatiu a Mitjans Auxiliars d' Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 
 
5.2.- Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel coordinador de seguretat i salut i continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
contractista, es mantindran durant la totalitat de l'execució material de l'obra.  
 
Excepcionalment, quan el contracte s'hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
previstos en l' Títol IV del RD Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 



5.3.- Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
A criteri i per unanimitat entre el coordinador de seguretat i salut i la resta dels components de la direcció 
d'obra o direcció facultativa, la reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el 
pla de seguretat i salut, per acció o omissió del personal propi i / o dels subcontractistes i treballadors 
autònoms contractats per ells, portaran aparellats conseqüentment per al contractista les següents 
penalitzacions: 
 

1.- MOLT LLEU: 3% del Benefici industrial de l'obra contractada 
2.- LLEU: 20% del Benefici industrial de l'obra contractada 
3.- GREU: 75% del Benefici industrial de l'obra contractada 
4.- MOLT GREU: 75% del Benefici industrial de l'obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors + 100% del Benefici industrial de l'obra contractada 
+ Pèrdua de homologació com a contractista, per la mateixa propietat durant 2 anys. 
 
 

6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1.- Previsions del contractista en l’aplicació de les tècniques de seguretat 
 
La prevenció de la sinistralitat laboral pretén aconseguir uns objectius concrets, que en el nostre cas són: 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.  
 
El contractista principal haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 
desenvolupar les tècniques de seguretat i salut i com les aplicarà en l'obra. 
 
A continuació es nomenen, a títol orientatiu, una sèrie de descripcions de les diferents tècniques 
analítiques i operatives de seguretat:  
 

 Tècniques analítiques de seguretat: 
 
Les tècniques analítiques de seguretat i salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
investigació de les causes. 
 

o Prèvies als accidents 
 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi de l'entorn de treball. 

 
o Posteriors als accidents 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents. 
- Investigació tècnica d'accidents. 

 



 Tècniques operatives de seguretat: 
 
Les tècniques operatives de seguretat i salut pretenen eliminar les causes i mitjançant aquestes corregir el 
risc.  
 
Segons si l'objectiu de l'acció correctora ha d'operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el contractista haurà de demostrar que en el seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de tècniques operatives sobre: 
 

o El factor tècnic 
- Sistemes de seguretat. 
- Proteccions col·lectives i resguards. 
- Manteniment preventiu. 
- Proteccions personals. 
- Normes. 
- Senyalització. 

o El factor humà 
- Test de selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements mèdics prelaborals. 
- Formació. 
- Aprenentatge. 
- Propaganda. 
- Acció de grup. 
- Disciplina. 
- Incentius. 

 
 
6.2.- Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció 
 
El contractista inclourà a les empreses subcontractades i treballadors autònoms, lligats a ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació utilitzats en la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la prevenció de la sinistralitat laboral. Aportem al present Estudi 
de Seguretat, a títol de guia, l' enunciat dels més importants: 
 
- Programa implantat a l'empresa, de qualitat total o el reglamentari Pla d'acció 

preventiva. 
- Programa bàsic de formació preventiva estandarditzat pel contractista principal. 
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a la 

estructura de gestió empresarial, relatius al control administratiu de la 
prevenció. 

- Comitè i / o comissions vinculats a la prevenció. 
- Documents vinculants, actes i / o memoràndums. 
- Manuals i / o procediments segurs de treballs, d'ordre intern d'empresa. 
- Control de qualitat de seguretat del producte. 
 
 



6.3.- Condicions tècniques dels òrgans de l’Empresa Contratista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la seguretat i salut de la 
obra seran almenys les mínimes establertes per la normativa vigent per al cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant específicament al Pla de Seguretat la seva relació amb l'organigrama general de 
seguretat i salut de l'empresa adjudicatària de les obres.  
 
El contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com 
departament staff depenent de la direcció de l'empresa contractista, dotada dels recursos, mitjans i 
qualificació necessària conforme al RD 39/1997 “Reglament dels serveis de prevenció ''. En tot cas el 
constructor comptarà amb l'ajuda del departament tècnic de seguretat i salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa.  
 
El coordinador de seguretat i salut podrà vedar la participació en aquesta obra del delegat sindical de 
prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió.  
 
L'empresari contractista, com a màxim responsable de la seguretat i salut de la seva empresa, haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels delegats sindicals de prevenció en aquesta obra.  
 
L'obra disposarà d'un tècnic de seguretat i salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació del seu 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
 
6.4.- Obligacions de l’empresa contractista competent en matèria de Medicina 
del treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o si escau el quadre facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra, ha d'haver almenys una farmaciola d'urgències, que 
estarà degudament senyalitzat i contindrà allò disposat a la normativa vigent; es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
En el Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama pertinent i al 
seu torn les funcions i competències de la seva estructura en medicina preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (propi, subcontractat o autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.  
 



Independentment del reconeixement d'ingrés, caldrà fer a tots els treballadors del centre de treball (propis 
i subcontractats) -segons ve senyalitzat a la vigent reglamentació al respecte-, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual.  
 
Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (propi, mancomunat o assistit per 
Mútua d'Accidents) s'haurà d'establir en el Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència, tals com: 
- Higiene i prevenció a la feina. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de seguretat i salut. 
- Organització i actualització del fitxer i arxiu de medicina d'empresa 
 
 
 
6.5.- Competències dels col·laboradors prevencionistes a l’obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del Cap d'Obra, es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic vigilant de seguretat), considerant-se en 
principi l'Encarregat General de l'obra com a persona més adequada per complir-lo, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del contractista. La seva nominació es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.  
Es nomenarà un socorrista, preferiblement amb coneixements en primers auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres assistencials que corresponguin 
i que a més serà l'encarregat del control de la dotació de la farmaciola.  
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l'obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una '' Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat '', integrada pels màxims responsables tècnics de les empreses participants en cada fase de 
l'obra. Aquesta Comissió, es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
contractista amb el assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
 
6.6.- Competències de formació en seguretat a l’obra 
 
El contractista haurà de afegir al Pla de Seguretat i Salut, un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema de entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri se seguirà si són 
traslladats a un nou lloc de treball o ingressen com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació.  
 
S'impartirà entre el personal, la formació adequada per assegurar el correcte ús dels mitjans posats a la 
seva abast per millorar el rendiment, qualitat i seguretat a la feina. 
 
 
 
 



7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-EINES 
 
7.1.- Definició i característiques dels equips, màquines i/o màquines-eines 
 

 Definició: 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals almenys un és mòbil i, en és el cas, d'òrgans 
d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament 
d'un material. 
 
El terme equip i / o màquina també cobreix:  
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitzi en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles oa un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui  una peça de recanvi o una eina.  

Quan l'equip, màquina i / o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen, als efectes 
del present Estudi de Seguretat i Salut, la consideració de Medi Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP). 
Característiques  
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d' utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que, de manera específica, sigui exigida en les 
corresponents instruccions tècniques complementàries (ITC); aquestes han d'incloure els plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d'aplicació. Duran a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en un lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i / o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en kW.  
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'una entitat acreditada, si s'escau. 
 
 
7.2.- Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
equips, màquines i/o màquines-eines 
 

 Elecció d'un equip:  
 
Els equips, màquines i / o màquines eines hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
seguretat per als seus operadors i respecte al seu medi ambient de treball. 

 Condicions d'utilització dels equips, màquines i / o màquines eines: 



 
Són les contemplades en l'Annex II del RD 1215, de 18 de juliol, sobre '' Disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
 

 Emmagatzematge i manteniment: 
 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i citacions, fixades pel fabricant i 
contingudes en la seva '' Guia de manteniment preventiu ''.  
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, greixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 
L'emmagatzematge, control de l'estat d'utilització i els lliuraments d'equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l'usuari. 
 
 
7.3.- Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada 
en vigor: 

 
- Sobre comercialització i / o posada en servei en la Unió Europea  
- Directiva fonamental.  
- Directiva del Consell 89/392 / CEE, de 14/06/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (DOCE núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 
del Consell 91/368 / CEE, de 20/6/91 (DOCE núm.L 198, de 22/7/91), 93/44 / CEE, de 14/6/93 
(DOCE núm.L 175, de 19/7/93) i 93/68 / CEE, de 22/7/93 (DOCE núm. L 220, de 30/8/93). 
aquestes 4 directives s'han codificat en un sol text mitjançant la Directiva 98/37 / CE (DOCE 
núm.L 207, de 23/7/98).  
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE d'11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8/2/95). 
Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93, amb període transitori fins al 
1/1/95. 
Entrada en vigor del RD 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins el1 / 1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins al 

1/1/97. 
- Components de Seguretat (inclou ROPS i FOPS, veure la Comunicació de la Comissió 94 / C253 

/ 03 -dotze ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins al 1/1/97.  
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins al 1/1/97. 
 
 
 



 Altres Directives:  
 
- Directiva del Consell 73/23 / CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(DOCE núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68 / CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (BOE de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (BOE de 3/3/95). 
Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88. 
Entrada en vigor del RD 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins al 1/1/97. 
Referent a això, veure també la Resolució del 11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (BOE de 13/7/98).  

- Directiva del Consell 87/404 / CEE, de 25/6/87, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats Membres sobre recipients a pressió simple (DOCE núm. L 270 de 8/8/87), modificada per 
les Directives del Consell 90/488 / CEE, de 17/9/90 (DOCE núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68 / CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, de l'11 d'octubre (BOE de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (BOE de 24/1/95). 
Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1/1/95 amb període transitori fins al 1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336 / CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats Membres sobre comptabilitat electromagnètica (DOCE núm.L 139, de 23/5/89), modificada 
per les Directives del Consell 93/68 / CEE i 93/97 / CEE, de 29/10/93 (DOCE núm. L 290, de 
24/11/93); 92/31 / CEE, de 28/4/92 (DOCE núm. L 126, de 12/5/92); 99/5 / CE, de 9/3/99 (DOCE 
núm. L 091, de 7/4/99). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de març (BOE de 1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, de l'1 de desembre (BOE de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (BOE de 
3/4/96).  
Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins al 1/1/96. Entrada en 
vigor del RD 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la Ordre de 1996.03.26: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396 / CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats Membres sobre aparells de gas (DOCE núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68 / CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (BOE de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (BOE de 27/3/95). 
Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins al 1/1/96. Entrada en 
vigor del RD 276/1995: el 27/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9 / CE, de 23/3/94, relativa a l' aproximació de 
legislacions dels Estats Membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (DOCE núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, de l'1 de març (BOE de 8/4/96). 
Entrada en vigor: el 1/3/96 amb període transitori fins al 1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23 / CE de 29/5/97, relativa a l' aproximació de 
les legislacions dels Estats Membres sobre equips a pressió (DOCE núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: el 29/11/99 amb període transitori fins al 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l'aproximació de la legislació dels estats membres sobre determinació de l'emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (BOE de 11/3/89); Ordre Ministerial de 
17/11/1989 (BOE de 1/12/89), Ordre Ministerial de 1991.07.18 (BOE de 26/7/91), Real Decret 
71/1992, de 31 de gener (BOE de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 1996.03.29 (BOE de 12/4/96). 



Entrada en vigor: En funció de cada directiva. Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
- Directiva del Consell 89/655 / CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de Seguretat 

i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (DOCE núm.L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63 / CE, de 5/12/95 (DOCE núm. L 
335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE de 7/8/97). Entrada en vigor: el 
27/8/97 excepte per l'apartat 2 de l'Annex I i els apartats 2 i 3 de l'Annex II, que entren en vigor el 
5/12/98. 
 

 Normativa d'aplicació restringida: 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (BOE de 2000.12.02), i Ordre 
Ministerial de 1991.04.08, per la qual es s'aprova la Instrucció tècnica complementària MSG-SM-
1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (BOE de 11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/05/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d'aparells d'elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manteniment (BOE de 9/6/89). 

- Ordre de 23/05/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (BOE de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 1981.03.07 (BOE de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 1981.03.31 (B.O.E 1981.04.20) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica 
complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (BOE de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, 
referent a Grues mòbils autopropulsades usades (BOE de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (BOE de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 1971.03.09, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (BOE de 16/3/71; BOE de 17/3/71 i BOE de 6/4/71). Anul·lada parcialment pel R.D 
614/2001 de 8 de juny. (BOE de 21/6/01). 
 
 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’enginyer autor del projecte: 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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Obra: SEGURETAT I SALUT "ENDERROC 6 NAUS I UN HABITATGE NAVAS DE TOLOSA"

Pàg. 2

1 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

H1411111 5,000 UT CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIE-
TILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1421110 5,000 UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTU-
RA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Traballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000

H142AC60 2,000 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA, AMB MARC ABA-
TIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VI-
DRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SE-
MIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
175.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treball específic 2,000 2,000

Total ... 2,000

H1431101 10,000 UT PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000

H1432012 2,000 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I
ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I
UNE-EN 458.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 2,000 2,000

Total ... 2,000

H1441201 5,000 UT MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000



Obra: SEGURETAT I SALUT "ENDERROC 6 NAUS I UN HABITATGE NAVAS DE TOLOSA"

Pàg. 3

H1442012 5,000 UT RESPIRADOR AMB DOS ALLOTJAMENTS LATERALS PER A FILTRES,
CAUTXÚ NATURAL, AMB QUATRE PUNTS DE FIXACIÓ DE LA CINTA
ELÀSTICA I VÀLVULA D'EXHALACIÓ, HOMOLOGAT SEGONS CE.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1453310 5,000 UT PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GE-
NERAL, AMB DITS  I PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT DE
PUNT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1455710 2,000 UT PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ
PER A FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS
SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL, HO-
MOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treball específic 2,000 2,000

Total ... 2,000

H1461122 5,000 UT PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE MITJA CANYA, AMB SOLA
ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, AMB PLANTILLES I
PUNTERA METÀL.LIQUES.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1471101 2,000 UT CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A,
DE POLIÈSTER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGU-
RETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER
AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treball específic 2,000 2,000

Total ... 2,000

H1483132 5,000 UT PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES
LATERALS.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1484110 5,000 UT SAMARRETA DE TREBALL, DE COTÓ.
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Pàg. 4

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1485800 5,000 UT ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL
PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000
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Pàg. 5

2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

H1524357 5,000 UT CARTELL INDICATIU DE RISC DE 0,30x0,30 M, SENSE SUPORT
METÀL·LIC, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ I EL DESMUNTATGE POSTE-
RIOR

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

5,000 5,000

Total ... 5,000

H1524361 1,000 H MÀ D'OBRA PER LA SENYALITZACIÓ

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Mà d'obra 1,000 1,000

Total ... 1,000

H6AA2111 10,000 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosol-
dada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub
de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmun-
tatge inclòs

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Tanca mòbil 1,000 10,000 10,000

Total ... 10,000

HBC10020 10,000 m Balisa lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part
porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Balisa 1,000 10,000 10,000

Total ... 10,000

HBC19081 25,000 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

cinta 1,000 25,000 25,000

Total ... 25,000

HBC12300 5,000 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Cons 5,000 5,000

Total ... 5,000
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Pàg. 6

3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

HQUA0010 1,000 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de
l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
mèdic d'empresa.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Farmaciola 1,000 1,000

Total ... 1,000

HQU15312 3,000 Mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35mm de gruix,revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb ins-
tal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaquestur-
ca, 2dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Duració de l'obra 3,000 3,000

Total ... 3,000

HQU1H532 3,000 Mes Lloguer mòdul prefabricat de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïlla-
mentde35mmdegruix,revestimentdeparetsambtaulerfenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Col·locat i amb
desmuntatge inclòs.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Duració de l'obra 3,000 3,000

Total ... 3,000
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Pág. 2

1 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UM Descripció Amidament Preu Import

H1411111 UT CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812.

5,000 6,09 30,45

H1421110 UT 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.

5,000 5,74 28,70

H142AC60 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈC-
TRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I SU-
PORT DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA
DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE
GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC
AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SE-
GONS UNE-EN 175.

2,000 8,00 16,00

H1431101 UT PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-
EN 458.

10,000 0,26 2,60

H1432012 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR,
ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
352-1 I UNE-EN 458.

2,000 16,79 33,58

H1441201 UT MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POL-
SIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SE-
GONS UNE-EN 405.

5,000 0,75 3,75

H1442012 UT RESPIRADOR AMB DOS ALLOTJAMENTS LA-
TERALS PER A FILTRES, CAUTXÚ NATURAL,
AMB QUATRE PUNTS DE FIXACIÓ DE LA CIN-
TA ELÀSTICA I VÀLVULA D'EXHALACIÓ, HO-
MOLOGAT SEGONS CE.

5,000 14,28 71,40

H1453310 UT PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANS-
PIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB DITS  I
PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT
DE PUNT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA
AL CANELL.

5,000 2,77 13,85

H1455710 UT PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA
AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA,
AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS
SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SE-
GONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420.

2,000 2,34 4,68

H1461122 UT PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE
MITJA CANYA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, AMB PLANTI-
LLES I PUNTERA METÀL.LIQUES.

5,000 6,23 31,15

H1471101 UT CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ,
AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I FE-
RRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIRO-
LLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE.

2,000 41,44 82,88

H1483132 UT PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I
COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS.

5,000 9,98 49,90

H1484110 UT SAMARRETA DE TREBALL, DE COTÓ. 5,000 3,50 17,50
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Codi UM Descripció Amidament Preu Import

H1485800 UT ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLEC-
TANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471.

5,000 18,42 92,10

Total Capítol 478,54



Obra: SEGURETAT I SALUT "ENDERROC 6 NAUS I UN HABITATGE NAVAS DE TOLOSA"

Pág. 4

2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

Codi UM Descripció Amidament Preu Import

H1524357 UT CARTELL INDICATIU DE RISC DE 0,30x0,30 M,
SENSE SUPORT METÀL·LIC, INCLOENT LA
COL·LOCACIÓ I EL DESMUNTATGE POSTE-
RIOR

5,000 5,86 29,30

H1524361 H MÀ D'OBRA PER LA SENYALITZACIÓ 1,000 10,96 10,96

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

10,000 3,21 32,10

HBC10020 m Balisa lluminosa intermitent, inclou suports, con-
nexions, consum, part porporcional de cable de
connexió, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.

10,000 2,51 25,10

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

25,000 1,57 39,25

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 5,000 10,77 53,85

Total Capítol 190,56
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3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Codi UM Descripció Amidament Preu Import

@HQUA0 u Farmaciola amb reposició mensual del material
durant el transcurs de l'obra, així com l'assesso-
rament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic
d'empresa.

1,000 38,12 38,12

@HQU153 Mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35mm de gruix,revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 la-
vabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaquesturca,
2dutxes, mirall i complements de bany, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, en-
dolls i protecció diferencial. Col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

3,000 82,13 246,39

@HQU1H Mes Lloguer mòdul prefabricat de 4x2,3x2,6 m de pla-
fó d'acer lacat i aïllamentde35mmdegruix,revesti-
mentdeparetsambtaulerfenòlic, paviment de la-
mel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lam-
pisteria, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. Col·lo-
cat i amb desmuntatge inclòs.

3,000 82,13 246,39

Total Capítol 530,90
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ASSUMEIX DE LA COORDINACIÓ DELS 
ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT EN 

PROJECTE 
 

 



COORDINACIÓ DELS ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT EN PROJECTE 
 
Jordi Quera Miró, enginyer de camins, canals i ports (col·legiat número 6.513) i com a coordinador dels 
Estudis de Seguretat i Salut en projecte, declara haver tingut en compte els continguts inclosos en els tres 
Estudis de Seguretat i Salut durant la redacció d’aquests documents.  
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor de l’estudi de gestió de residus: 
 

 
 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ANNEX NÚMERO 2.- NORMATIVA 
D’OBLIGAT COMPLIMENT 



1. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
 
El contractista encarregat de l’enderroc es compromet a complir totes les normes vigents i especialment 
les següents: 
 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 9 de Març de    1971. 
 RD 1627/1997 sobre Estudi de Seguretat i Salut. 
 Ordenanza del Trabajo de construcción, Vidrio y Cerámica del 28 d’Agost de 1 1970. 
 Pliego General de Condiciones de la Edificación. 
 Ordenances Municipals de la Construcció. 
 Real Decret 555/1986 de la Seguridad en la Construcción. 
 Norma N.T.E.-ADD Demolicions. 

 
La Direcció Facultativa, així com la propietat no es fan responsables dels accidents en que estigui 
involucrat el contractista per incompliment de les normes de seguretat, tant de les citades com de les no 
citades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE 
CONDICIONS





3.1.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
3.1.1.  Execució de la demolició 
 
El procés de demolició serà de dalt a baix, i baixant planta per planta, amb ordre i cura. Es prendran 
mesures per tal de no fer pols, regant contínuament les parets i el sostre, i sempre sense posar en perill 
l’estabilitat de l’estructura o materials que debilitats per la humitat o per qualsevol acció anterior i aquells 
materials que quedin en fals equilibri i que la seva caiguda pugui provocar accidents. 
 

a)  Medis auxiliars: 
 
Són aquells elements que intervenen per fer possible la realització dels treballs d’enderroc, en general son 
les eines, maquinària, maquinària lleugera, mitjana i pesada, soldadura, bastides, etc. Aquests elements 
intervenen de forma diferent segons el tipus de treball a realitzar: 
 
a)   EINES: pics, martells, pales, palanques, mànegues, cordes, cables,.. 
 
b) MAQUINARIA LLEUGERA:  motoserra, gats hidràulics, ferroviaris,         
      martells trencadors, politja, extintors,.. 
 
c)  MAQUINARIA MITJANA:  cintes transportadores, compressors, dúmpers,       carregadores, 
extintors,... 
 
d) MAQUINARIA PESADA:  carregadores, retroexcavadores, trituradores,   
braç enderrocador,... 
 
e)  EQUIPS DE TALL:  oxicorte amb acetilè i oxigen motoserres, serres, discs,        radial,... 
 
f)  BASTIDES:  protecció amb xarxes, xarxes, tancaments, taulons,... 
 
g) EQUIPS DE CARREGA. 
 
h) EQUIPS DE TRANSPORT. 
 
 
3.1.2  Demolició per elements 
 
 a)  Desmuntatge: 
 
El desmuntatge d’un element no manipulable per una sola persona es realitzarà mantenint-lo penjat o 
tensat, evitant així les caigudes i les vibracions, que es poden trametre a la resta de l’estructura o als 
mecanismes de suspensió. 
 
El desmuntatge d’un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament des dels seus punts 
de suport, mitjançant mecanismes que treballin per sobre de la línia de suport de l’element i permetent el 
seu descens. 



El desmuntatge només podrà realitzar-se per elements desplaçables, no ancorats, situats a la façana fins 
a una alçada de dos plantes i tots  els de la planta baixa. Serà necessari tensar i/o arriostrar l’element, 
buidar interiorment el 1/3 del seu gruix i anular els ancoratges, aplicant la força per sobre del centre de 
gravetat de l’element. 
 
 b)  Recalços i arriostraments: 
 
Abans de l’enderroc es faran els recalços i arriostraments a tots aquells elements de l’edifici, que 
poguessin produir l’enderroc de part del mateix. 
 
Es tindrà especial precaució amb els ràfecs de coberta, goterons, buits de finestra, voltes i arcs. 
Contràriament als treballs d’enderroc aquests reforços es faran de baix a dalt, combinant-los de manera 
que puguin sostenir les parts en mal estat de l’edifici per tal de no canviar la seva solidesa i estabilitat. 
 
Les càrregues que suporten els recalços es trametran al terreny, als elements verticals i als sostres 
interiors en bon estat, sense superar la seva càrrega admissible. 
 
 c)   Enderroc de la coberta: 
 
Es realitzarà per zones d’aigües oposades, actuant en primer lloc per les línies més altes i equilibrant les 
càrregues. No s’enderrocarà la xapa de compressió del sostre ni es debilitaran les bigues i biguetes de 
l’últim sostre. 
 

d)   Enderroc de revestiment i d’escales:  
 
Es desmuntaran abans de començar l’enderroc de l’element resistent en el que estan col·locades, sense 
debilitar la xapa de compressió ni les bigues. Els cel-ras existents es trauran prèviament a la demolició del 
sostre o element resistent al que pertany 
 
 e)  Enderroc de sostres 
 
S’enderrocaran després d’haver eliminat tots els elements situats per sobre seu. Els voladissos  
s’enriostaran prèviament, així com el sostre que hagi cedit. Es trauran en primer lloc els voladissos tallant-
los a trossos. 
 
Els talls del sostre no deixaran elements en voladís sense arriostrar. Es tindrà especial compte per sota de 
sanitaris, junt a les baixants i en contacte amb les xemeneies.  
 
Quan el material de replè sigui solidari amb el sostre, s’enderrocarà al mateix temps que aquest. 
  
Sostre amb biguetes: 
 
S’enderrocarà l’entrebigat a ambdós costats de la bigueta sense debilitar-la, i quan sigui semi-bigueta, 
sense trencar la seva capa de compressió. Prèvia suspensió de la bigueta en els seus dos extrems, 
s’anul·laran els seus suports. 
Quan la bigueta sigui continua, prolongant-se a d’altres tramades, s’enriostarà prèviament la zona central 
del sostre de les contigües i es tallarà la bigueta a trossos interiors del suport continu. 
 
 



Lloses armades en una direcció: 
 
Es tallarà en tires paral·leles a l’armadura principal, de pes no superior a l’admès per la grua, i prèvia 
suspensió, als extrems de les tires, es trauran llavors els seus suports. 
 
Als suports continus amb prolongació a d’altres tramades, s’apuntalaran prèviament les zones de sostres 
contigües, tallant els extrems de la tira a enderrocar a trossos interiors del suport continu. 
 
Lloses armades en dos direccions: 
 
Es tallaran en quadres sense incloure les franges que uneixen els capitells, començant pel centre i seguint 
en espiral. 
S’hauran apuntalat prèviament els centres dels requadres contigus, i posteriorment es tallaran les franges 
dels sostres que uneixen els capitells i finalment s’enderrocaran aquests. 
 
 f)  Enderroc de parets: 
 
Amb anterioritat s’enderrocaran els elements que es recolzin a les parets, tals com encavallades, voltes, 
sostres, corretges, nervis, etc,... 
 
Les càrregues i arcs en buit no es trauran fins que s’hagi alleugerat la càrrega que graviti sobre ells. En els 
arcs s’equilibraran els esforços laterals i es recalçaran sense empènyer els tirants fins el seu enderroc, i , 
a mida que avanci l’enderroc de la paret, es trauran les cadenes i ampits. 
 
 g) Enderroc de bigues: 
 
Prèviament s’enderrocaran tots els elements de la planta superior, parets, pilars i sostres, quedant lliure 
de càrregues. Es penjarà prèviament la part de la biga que vagi a desmuntar-se, tallant els seus extrems. 
No es deixaran bigues sense apuntalar. 
 
Quan els pilars siguin de formigó armat, es podrà enderrocar la peça només quan s’hagin tallat les 
armadures longitudinals de la seva part inferior, menys els de un dels seus costats que faran de tirant i es 
tallaran un cop enderrocat. Les parets de formigó armat s’enderrocaran igual que els pilars. 
 
 h) Maquinària: 
 
Els compressors, martells, neumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia consulta amb la Direcció Facultativa. 
 
El bufador s’utilitzarà tenint en compte les normes relatives al seu ús. 
 
La utilització de martells es restringirà quan les vibracions produïdes pels cops donats posin en perill 
l’estabilitat de l’edifici. En la utilització de grues, les càrregues es començaran a elevar lentament a fi de 
poder veure si es produeixen anomalies, en tal cas, es rectificaran després d’haver baixat un altre cop la 
càrrega amb el control del fre. 
 
La utilització de màquines es justifica a l’augmentar el rendiment i disminuir els riscos de caiguda des de 
grans altures, reduint al mateix, temps el nombre de persones exposades al risc. 
 



 i)   Parets: 
 
L’altura de l’edifici o part d’ell a enderrocar no serà superior a 2/3 de l’alçada màxima a la que pot arribar la 
màquina. D’aquesta manera el maquinista no rebrà l’impacte de materials en la caiguda. Qualsevol 
element a enderrocar es limitarà tant en la seva longitud com en la seva alçada, de forma que la 
resistència que oposi sigui sempre inferior a la força d’impuls de la màquina. No s’enderrocarà cap a 
elements no enderrocats prèviament. S’empenyeran des del quart superior de la seva alçada, i sempre 
per sobre del seu centre de gravetat. 
 
Els plans inclinats com cobertes, que puguin relliscar per sobre de la màquina s’enderrocaran prèviament. 
Es prendran totes les precaucions necessàries en els treballs d’enrasar parets i de lligar cables a elles. 
 
 j)   Cables: 
 
Els cables a utilitzar estaran lliures de nusos, talls, parts xafades, i variacions irregulars de diàmetre i no 
han de presentar zones doblegades. 
 
Els cables no es posaran en contacte amb arestes vives ni angles rectes, comprovant sempre abans i 
després del seu us. 
 
 k)  Maquinària: 
 
La maquinària treballarà situada sobre terra ferma i els fronts d’atac no molestaran la màquina, de manera 
que pugui girar sempre 360º. S’aïllarà la zona de treball de la màquina. Les grues no s’utilitzaran per a 
realitzar esforços horitzontals oblics. 
 
 
3.1.3.  Runes 
 
S’evitarà la formació de pols, regant superficialment les runes. L’espai de caiguda de les runes serà acotat 
i vigilat. No s’acumularan runes amb un pes superior a 100 Kg/m2 sobre el sostre encara que estiguin en 
bon estat. 
 
Per a la retirada de la runa es podran utilitzar les tècniques següents: 
a) Per buidat de sostres:  Coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 a 15 m. 
distribuïts de tal manera que permetin una ràpida evacuació. Les runes seran d’una mida manipulable per 
una persona. 
 
b)  Amb grues:  Es disposarà d’un espai per a la seva instal·lació o zona per a descarregar la runa. 
 
c)  Amb caiguda lliure:  Només es farà des d’una altura màxima de dues plantes.   
 
 
 
 
 
 



3.1.4.  Procés de càrrega 
 
 a)  Transport interior: 
 
El transport interior i durant l’enderroc es realitzarà mitjançant equips lleugers i mitjans. 
Depèn dels tipus d’elements per a transportar així com de la mida, pes, fragilitat, perill de manipulació i 
aprofitament. 
 
 b)  Magatzematge interior: 
 
El magatzematge es la acumulació de materials procedents de l’enderroc d’una zona determinada, aquest 
magatzematge es pot produir per la caiguda directa de material o durant el procés de transport. 
 
 c)  Transport: 
 
La càrrega dels productes resultants de l’enderroc sobre els mitjans de transport a abocador es faran amb  
maquinària adequada i transport en camió fins a l’abocador més proper. 
 
 
3.1.5.  Volum, tipus i destinació de les runes 
 
Donada la importància que el Decret 201/1994 dona als residus de la construcció, en aquest enderroc es 
proposa l’aprofitament màxim dels elements que estiguin  en bones condicions. 
 
El volum de les runes que es produiran el pot quantificar aproximadament en 846.22 m3. 
 
 
 a)  Tipus de runes que es produiran: 
 
Les runes que es produiran seran bàsicament del tipus petri, tal com fàbrica de totxo i pedra natural i 
artificial. També es produiran runes metàl·liques provinents de biguetes de les cobertes, i fustes. 
 
 b)  Destinació de runes: 
 
La runa es portarà a abocador autoritzat tal i com contempla el projecte de gestió de residus. 
 
 
3.1.6.  Eliminació del material de fibrociment 
 
L’edifici a enderrocar conté elements de fibrociments tals com plaques ondulades de coberta i baixants 
ancorats i vists. 
 
Les plaques de fibrociment es troben a les cobertes de les naus situades a C/ Navas de Tolosa núm. 83 i 
81a-81b. Els m2 totals de plaques de fibrociment s’estimen en 1.395,00 m2 aproximadament. 
 
Els treballs s’iniciaran per la zona més elevada, amb el desmuntatge dels ganxos d’enclavament de les 
plaques, evitant en tot moment moviments sobtats que puguin originar dispersió de pols, descargolant els 



cargols o tallant amb eines manuals adequades, discriminant l’ús de màquines rotatòries que puguin 
generar pols a l’ambient. 
 
A continuació es trauran les plaques i es disposen a sobre de la plataforma de treball (palet). 
 
Un cop disposades totes les plaques, es procedirà a l’embalatge d’aquestes amb plàstic mecànicament 
resistent per evitar la perforació, amb senyalització el risc per presència d’amiant. 
 
En previsió de l’existència de plaques trencades (prèviament o durant la seva manipulació), s’aplicarà 
tractament humit amb una impregnació ancapsulant, procedint a la seva retirada i dipòsit en bosses de 
residus tipus Big-Bag, amb l’etiquetatge adequat. 
 
Tots els treballadors disposaran de màscares autofiltrants tipus FFP3 certificades, guants i granotes 
específiques evitant les butxaques i costures. 
 
La retirada de les plaques ja paletitzades, es farà amb vehicle homologat i preparat per al compliment de 
tota la normativa d’obligat compliment. 
 
El contractista contractat per a l’execució de les feines estarà obligat a la presentació d’un PLÀ DE 
TREBALL  específic per a la retirada de Fibrociment.  
 
Igualment estarà obligat a presentar la seva acreditació per a la manipulació d’aquest tipus de material 
RERA. 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor del projecte: 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 



 

3.2. PLEC DE CONDICIONS LEGALS I FACULTATIVES: 
 
El contractista respondrà dels treballs a la Propietat, així com dels accidents que poguessin produir-se 
mitjançant una pòlissa de Responsabilitat Civil. 
 
La propietat nomenarà un tècnic per al seguiment de l’obra, al que el contractista no podrà refusar. 
 
La recepció de les obres es realitzarà quan l’empresa contractista d’acord amb la direcció de l’obra, acordi 
que els treballs contractats s’han realitzat totalment. En cas de no acceptar-la, s’aixecarà acta de defectes 
o falta de treballs per realitzar, mentre que el contractista deurà acceptar els terminis que li imposi la 
propietat. En cas de desacord es nomenarà un facultatiu a través del col·legi corresponent, per a que faci 
el seu dictamen sobre la qüestió en litigi. 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor del projecte: 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESSUPOST GENERAL 



Núm: Capítol: Cost capítol: Percentatge:

1 ENDERROC 48.000,00 100,00
1.1 NAU 1 10.647,43 22,18
1.2 NAU 2 9.872,43 20,57
1.3 NAU 3 1.971,43 4,11
1.4 NAU 4 5.009,43 10,44
1.5 NAU 5 11.442,43 23,84
1.6 NAU 6 8.098,43 16,87
1.7 HABITATGE 958,42 2,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 48.000,00 100,00

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a l'esmentada quantitat de:

QUARANTA-VUIT MIL EUROS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 48.000,00

   13,00% DESPESES GENERALS: 6.240,00

   6,00% BENEFICI INDUSTRIAL: 2.880,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA: 57.120,00

   21% IVA: 11.995,20

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 69.115,20

Ascendeix el present Pressupost d'Execució per Contracte a l'esmentada quantitat de:

SEIXANTA-NOU MIL CENT QUINCE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (69,115,20 €)

Terrassa, a juliol de l'any 2016
L’autor del projecte d'enderroc:

Jordi Quera Miró
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513)

PRESSUPOST GENERAL PROJECTE D'ENDERROC DE 6 NAUS INDUSTRIALS I 1 HABITATGE, CARRER PARE FONT 
124, CARRER NAVAS DE TOLOSA 69, 69bis, 79, 81A, 82B I 83.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.2.- ANNEX AL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ: PROJECTE 

D’ENDERROC DE 10 NAUS INDUSTRIALS 
AL CARRER LEPANT 135 I 133, CARRER 

NAVAS DE TOLOSA 82, 84, 84bis, 86 I 88. 
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MEMÒRIA 



PROJECTE D’ENDERROC DE DEU NAUS INDUSTRIALS. AL CARRER 
LEPANT 135 I 133, CARRER NAVAS DE TOLOSA 82, 84, 84bis, 86 i 88. 

 
 
1.- OBJECTE 
 
L’objecte de la memòria, és la de descriure les obres de demolició a realitzar  i els treballs auxiliars 
necessaris per a l’enderroc de deu naus industrials agrupades en l'illa situada entre els C/ Lepanto, C/ 
Navas de Tolosa i C/ Pare Font. 
 
 
2.- SITUACIÓ 
 
Les edificacions es troben a l'illa compresa entre els C/ Lepanto133-135, C/ Pare Font, i C/ Navas de 
Tolosa 82 al 86, de la població de Terrassa.  
La numeració de carrer i la seva correspondència amb les Naus grafiades es la següent: 
 
 Nau-1:  Navas de Tolosa, 88. 
 Nau-2:  Lepanto, 135. 
 Nau-3:  Lepanto, 133. 
 Nau-4:  Lepanto, 133 interior. 
 Nau-5:  Lepanto. 133 interior. 
 Nau-6:  Lepanto, 133 interior 
 Nau-7:  Navas de Tolosa, 82. 
 Nau-8:  Navas de Tolosa 84. 
 Nau-9:  Navas de Tolosa 84 Bis. 
 Nau-10: Navas de Tolosa, 86. 
 
 
3.- PROPIETARI CLIENT 
 
El propietari-promotor és Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A. Amb domicili social al Paseo de la Castellana, núm 89 28046 Madrid (Madrid). 
 
 
4.- EMPRESA CONTRACTISTA 
 
L’empresa encarregada de realitzar les feines d’enderroc encara no ha estat contractada. Es notificarà 
amb els documents necessaris en el moment en que es realitzi la contractació. 
 
 
5.- OBJECTE DE LES OBRES 
 
Les feines a realitzar consistiran en l’enderroc i retirada de runes a l’abocador autoritzat proposat al 
projecte annex de gestió de residus. 



6.- CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICACIÓ 
 
L’edificació entesa com a una unitat,(les 10 naus industrials) es desenvolupa en un solar ocupat per un 
antic Vapor, ocupant par de la illa amb una forma poligonal. Totes les naus estan edificades només en 
planta Baixa excepte la situada al C/ Navas de Tolosa núm. 82  que te dues plantes sobre rasant. La seva 
superfície construïda total és de 5.319,29 m2. 
 
 El Volum total de l’edificació és de 31.540,56 m3. 
 
L’estructura de l’edificació està formada per pilars de fàbrica de totxo o formigó, els quals suporten les 
encavallades que també son de formigó o de fusta segons el cas. 
La coberta està solucionada de varies maneres. Així trobem soleres de fusta i teules àrabs ceràmiques, 
trobem també soleres de plaques de fibrociment sempre a dues aigües. 
 
 
7.- AUTOR DEL PROJECTE 
 
L’autor del present projecte d’enderrocs és l’enginyer de camins, canals i ports Jordi Quera Miró, amb 
número de col·legiat 6.513, amb domicili professional al carrer Bonaventura Carrera Peralta, 5 a Girona. 
 
 
8.- PRESSUPOST 
 
Referent al projecte d’enderroc de les sis naus industrials i l’habitatge del carrer Navas de Tolosa a 
Terrassa s’obté un Pressupost d’Execució Material de SETANTA-VUIT MIL CENT CINQUANTA 
EUROS (78.150,00 €). 
 
Per aplicació d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), 
financeres i tota la resta derivades de l’execució del contracte, d’un 6% en concepte de benefici industrial, 
així com l’IVA vigent del 21% ens dóna un Pressupost d’Execució per Contracta de: CENT DOTZE MIL 
CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÉNTIMS (112.528,19 €). 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor del projecte: 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ANNEX NÚMERO 1.- ESTUDI DE 
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DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        MEMÒRIA 



1.- DADES DE L'OBRA 
 
Tipus d’obra: Enderroc i treballs auxiliars necessaris de deu naus industrials al carrer Lepant 135 i 133, 
Carrer Navas de Tolosa 82,84,84bis,86 i 88 al municipi de Terrassa. 
  
Emplaçament: Les edificacions es troben al carrer Lepant 135 i 133, Carrer Navas de Tolosa 
82,84,84bis,86 i 88 al municipi de Terrassa. 
 
Superfície d’actuació: aproximadament 5.319,29 m2m2. 
 
Pressupost d’execució material: 2.000€ 
 
Número de treballadors previstos: 10 treballadors 
 
Promotor: El propietari-promotor és la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A. Amb domicili social al Paseo de la Castellana, núm 89 28046 Madrid 
(Madrid). 
 
Tècnic autor del projecte d’execució: Jordi Quera Miró, enginyer de camins, canals i ports amb número 
de col·legiat 6.513. 
 
Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jordi Quera Miró, enginyer de camins, canals i 
ports amb número de col·legiat 6.513. 
 
 

2.- DADES TÈCNIQUES GENERALS 
 
2.1.-  Descripció de les obres: 
 
Demolició i treballs auxiliars necessaris per a l’enderroc de deu naus industrials al carrer Lepant 135 i 133, 
Carrer Navas de Tolosa 82,84,84bis,86 i 88 al municipi de Terrassa. 
 
 
2.2.- Execució de la demolició: 
 
El procés de demolició serà de dalt a baix, i baixant planta per planta, amb ordre i cura. Es prendran 
mesures per tal de no fer pols, regant contínuament les parets i el sostre, i sempre sense posar en perill 
l’estabilitat de l’estructura o materials que debilitats per la humitat o per qualsevol acció anterior i aquells 
materials que quedin en fals equilibri i que la seva caiguda pugui provocar accidents.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.- Demolició per elements: 
 

i) Desmuntatge 
 
El desmuntatge d’un element no manipulable per una sola persona es realitzarà mantenint-lo penjat o 
tensat, evitant així les caigudes i les vibracions, que es poden trametre a la resta de l’estructura o als 
mecanismes de suspensió. 
El desmuntatge d’un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament des dels seus punts 
de suport, mitjançant mecanismes que treballin per sobre de la línia de suport de l’element i permetent el 
seu descens. 
 
El desmuntatge només podrà realitzar-se per elements desplaçables, no anclats, situats a la façana fins a 
una alçada de dos plantes i tots  els de la planta baixa. Serà necessari tensar i/o arriostrar l’element, 
buidar interiorment el 1/3 del seu gruix i anular els ancoratges, aplicant la força per sobre del centre de 
gravetat de l’element. 
 

ii) Recalços i arriostraments: 
 
Abans de l’enderroc es faran els recalços i arriostraments a tots aquells elements de l’edifici, que 
poguessin produir l’enderroc de part del mateix. 
 
Es tindrà especial precaució amb els ràfecs de coberta, goterons, buits de finestra, voltes i arcs. 
Contràriament als treballs d’enderroc aquests reforços es faran de baix a dalt, combinant-los de manera 
que puguin sostenir les parts en mal estat de l’edifici per tal de no canviar la seva solidesa i estabilitat. 
 
Les càrregues que suporten els recalços es trametran al terreny, als elements verticals i als sostres 
interiors en bon estat, sense superar la seva càrrega admissible. 
 

iii) Enderroc de la coberta 
 

Es realitzarà per zones d’aigües oposades, actuant en primer lloc per les línies més altes i equilibrant les 
càrregues. No s’enderrocarà la xapa de compressió del sostre ni es debilitaran les bigues i biguetes de 
l’últim sostre. 

 
iv) Enderroc de revestiments del terra i escales 

 
Es desmuntaran abans de començar l’enderroc de l’element resistent en el que estan col·locades, sense 
debilitar la xapa de compressió ni les bigues. Els cel-ras existents es trauran prèviament a la demolició del 
sostre o element resistent al que pertanyen. 

 
v) Enderroc de sostres 

 
S’enderrocaran després d’haver eliminat tots els elements situats per sobre seu. Els voladius s’arriostraran 
prèviament, així com el sostre que hagi cedit. Es trauran en primer lloc els voladius tallant-los a trossos. 
Els talls del sostre no deixaran elements en voladís sense arriostrar. Es tindrà especial compte per sota de 
sanitaris, junt a les baixants i en contacte amb les xemeneies. 
 
Quan el material de replè sigui solidari amb el sostre, s’enderrocarà al mateix temps que aquest. 



vi) Sostre amb biguetes 
 
S’enderrocarà l’entrebigat a ambdós costats de la bigueta sense debilitar-la, i quan sigui semi-bigueta, 
sense trencar la seva capa de compressió. Prèvia suspensió de la bigueta en els seus dos extrems, 
s’anul·laran els seus suports. 
 
Quan la bigueta sigui continua, prolongant-se a d’altres tramades, s’arriostrarà prèviament la zona central 
del sostre de les contigües i es tallarà la bigueta a trossos interiors del suport continu. 
 

vii) Lloses armades en una direcció 
 
Es tallarà en tires paral·leles a l’armadura principal, de pes no superior a l’admès per la grua, i prèvia 
suspensió, als extrems de les tires, es trauran llavors els seus suports. 
 
Als suports continus amb prolongació a d’altres tramades, s’apuntalaran prèviament les zones de sostres 
contigües, tallant els extrems de la tira a enderrocar a trossos interiors del suport continu. 
 

viii) Lloses armades en dos direccions 
 
Es tallaran en quadres sense incloure les franges que uneixen els capitells, començant pel centre i seguint 
en espiral. 
 
S’hauran apuntalat prèviament els centres dels requadres contigus, i posteriorment es tallaran les franges 
dels sostres que uneixen els capitells i finalment s’enderrocaran aquests. 
 

ix) Enderroc de parets 
 
Amb anterioritat s’enderrocaran els elements que es recolzin a les parets, tals com encavallades, voltes, 
sostres, corretges, nervis, etc,... 
 
Les càrregues i arcs en buit no es trauran fins que s’hagi alleugerat la càrrega que graviti sobre ells. En els 
arcs s’equilibraran els esforços laterals i es recalçaran sense empènyer els tirants fins el seu enderroc, i , 
a mida que avanci l’enderroc de la paret, es trauran les cadenes i ampits. 

 
x) Enderroc de biguetes 

 
Prèviament s’enderrocaran tots els elements de la planta superior, parets, pilars i sostres, quedant lliure 
de càrregues. Es penjarà prèviament la part de la biga que vagi a desmuntar-se, tallant els seus extrems. 
No es deixaran bigues sense apuntalar. 
 
Quan els pilars siguin de formigó armat, es podrà enderrocar la peça només quan s’hagin tallat les 
armadures longitudinals de la seva part inferior, menys els de un dels seus costats que faran de tirant i es 
tallaran un cop enderrocat. 
 
Les parets de formigó armat s’enderrocaran igual que els pilars. 
 

xi) Maquinària 
 

Els compressors, martells, neumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia consulta amb la Direcció Facultativa. 



El soplet s’utilitzarà tenint en compte les normes relatives al seu ús. 
 
La utilització de martells es restringirà quan les vibracions produïdes pels cops donats posin en perill 
l’estabilitat de l’edifici. En la utilització de grues, les càrregues es començaran a elevar lentament a fi de 
poder veure si es produeixen anomalies, en tal cas, es rectificaran després d’haver baixat un altre cop la 
càrrega amb el control del fre. 
 
 
2.4.- Enderroc per impuls: 
 
La utilització de màquines es justifica a l’augmentar el rendiment i disminuir els riscos de caiguda des de 
grans altures, reduint al mateix, temps el nombre de persones exposades al risc. 
 

i) Parets 
 
L’altura de l’edifici o part d’ell a enderrocar no serà superior a 2/3 de l’alçada màxima a la que pot arribar la 
màquina. D’aquesta manera el maquinista no rebrà l’impacte de materials en la caiguda. Qualsevol 
element a enderrocar es limitarà tant en la seva longitud com en la seva alçada, de forma que la 
resistència que oposi sigui sempre inferior a la força d’impuls de la màquina. No s’enderrocarà cap a 
elements no enderrocats prèviament. S’empenyeran des del quart superior de la seva alçada, i sempre 
per sobre del seu centre de gravetat. 
 
Els plans inclinats com cobertes, que puguin relliscar per sobre de la màquina s’enderrocaran prèviament. 
Es prendran totes les precaucions necessàries en els treballs d’enrasar parets i de lligar cables a elles. 

ii) Cables 
 
Els cables a utilitzar estaran lliures de nusos, talls, parts xafades, i variacions irregulars de diàmetre i no 
han de presentar zones doblegades. 
 
Els cables no es posaran en contacte amb arestes vives ni angles rectes, comprovant sempre abans i 
després del seu us. 
 

iii) Maquinària 
 
La maquinària treballarà situada sobre terra ferma i els fronts d’atac no molestaran la màquina, de manera 
que pugui girar sempre 360º. S’aïllarà la zona de treball de la màquina. Les grues no s’utilitzaran per a 
realitzar esforços horitzontals oblics. 
 
 
2.5.-Runes 
 
S’evitarà la formació de pols, regant superficialment les runes. L’espai de caiguda de les runes serà acotat 
i vigilat. No s’acumularan runes amb un pes superior a 100 Kg/m2 sobre el sostre encara que estiguin en 
bon estat. 
 
Per a la retirada de la runa es podran utilitzar les tècniques següents: 



a) Per buidat de sostres:  Coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 a 15 m. 
distribuïts de tal manera que permetin una ràpida evacuació. Les runes seran d’una mida 
manipulable per una persona. 

b) Amb grues: Es disposarà d’un espai per a la seva instal·lació o zona per a descarregar la runa. 
c) Amb caiguda lliure:  Només es farà des d’una altura màxima de dues plantes.   

 
 
2.6.- Procés de càrrega 
 

iv) Transport interior 
 
El transport interior i durant l’enderroc es realitzarà mitjançant equips lleugers i mitjans. 
 
Depèn dels tipus d’elements per a transportar així com de la mida, pes, fragilitat, perill de manipulació i 
aprofitament. 
 

v) Emmagatzematge interior 
 
El magatzematge es la acumulació de materials procedents de l’enderroc d’una zona determinada, aquest 
magatzematge es pot produir per la caiguda directa de material o durant el procés de transport 
 

vi) Transport 
 
La càrrega dels productes resultants de l’enderroc sobre els mitjans de transport a abocador es faran amb  
maquinària adequada i transport en camió fins a l’abocador més proper. 
 
 
3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 
"DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 
 
3.1.- Introducció 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

 



El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 
 
 
3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 



1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
 

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

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

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

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 

de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, 
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els 
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
3.3.- Identificació dels riscos 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 



Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
3.3.1.- Mitjans i maquinària: 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
-   Riscos derivats del funcionament de grues  
-   Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2.- Treballs previs: 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.3.- Enderrocs: 
  
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
3.3.4.- Moviment de terres i excavacions: 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  



- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
3.3.5.- Reforç i estabilització del sòl; recalcament de fonaments de fonaments d’edificacions existents si és 
necessari per l’execució de les obres:  
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 3.3.6.- Estructura: 
 
-   Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
 



3.3.7.- Ram de paleta:  
 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobre esforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.8.- Acabats: 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.9.- Instal·lacions i serveis: 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
3.3.10.- Relació no exhaustiva dels treballs que impliquin riscos especials (Annex II del R.D. 1627/1997): 

 
1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

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

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 



5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
3.4.- Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, 
les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de les 
operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i 
utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a 
combatre aquest riscos en situacions d’emergència. 
 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent construïdes 
a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
 
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al 
terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 
 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, 
amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran 
suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció 
protectora. 
 
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per força de 300 m. 
La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix d’acord amb la sensibilitat de 
l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència 
periòdicament i, sobretot, l’època més seca de l’any. 
 
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 
mesos com a màxim. 
 
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, atès el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 



- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols. 
 
 
3.4.1.- Mesures de protecció col·lectiva:  
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 
 
3.4.2.- Mesures de protecció individual: 
  
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-   Utilització de davantals 
-  Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un 

operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
-  Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball 

(MT). 
-  En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 

respectives prestacions. 
-  Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la 

normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. 



-  Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de 
lliurament. 

-  Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim per el qual 
fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. 

-  Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

-   L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
-   Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de 

la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc..., seran a 
càrrec del contractista. 

 
3.4.3.- Mesures de protecció a tercers: 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
3.4.4.- Instal·lacions provisionals: 
 
- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i 
caseta menjador, degudament dotats. 
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de 
menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
3.4.5.- Vigilant de seguretat: 
 
- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i 
higiene en el Treball. 
3.4.6.- Comitè de seguretat i salut laboral: 
- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el 
treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 
8. 
 
La seva composició serà la següent: 

 President: El cap d’obra o persona que designi. 
 Vice-president: El tècnic de seguretat de l’obra. 
 Secretari: Un administratiu de l’obra 



 Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra. 
 
 
 3.5.- Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola camilla i manta isotèrmica amb el contingut de material necessari. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
 
3.5.1.- Llistats de centre d’assistència 
 

 Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital de Terrassa 
           Direcció: Carrer Torrebonica, S/N, 08227 Terrassa, Barcelona 

Telèfon: 937 31 00 07 
 

 Parc Bombers de Terrassa 
Direcció: Av. de Barcelona, 287, 08222 Terrassa, Barcelona 
Telèfon: 937 83 44 44 
 

 Policia Municipal 
Direcció: Avinguda de les Glòries Catalanes 3, 08223 Terrassa, Barcelona 
Telèfon: 937 28 71 99 
 

 Comissaria Mossos D'Esquadra 
Direcció: Carretera Matadepera, 272, 08226 Terrassa, Barcelona 
Telèfon: 937 34 65 00 
 

3.5.2.- Reconeixement mèdic: 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball i, 
que serà repetit en el període d’un any. 
 
 
3.6.- Normativa aplicable 

 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles" 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
"Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción" Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 



 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
"Prevención de riesgos laborales" 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
"Reglamento de los Servicios de Prevención" 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
"Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo" 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo" En el capítol 1 excloeix les obres 
de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores" 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización" 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo" 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo" 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual" 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo" Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
"Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción" 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
"Reglamento general sobre Seguridad e Higiene" 



 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
"Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica" 
Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
"Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación" 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
"Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado" 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
"Reglamento de aparatos elevadores para obras" 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
"Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras" 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
"Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto" 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
"Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto" 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
"Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo" 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo" 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 
 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. Aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Aprovat per Reial Decret 
223/2008 de 15 de febrer. 
 
Señalización vertical. Norma 8.1-IC. Aprovat per Ordre de 28 de desembre de 1999. 
 
Marcas viales. Norma 8.2-IC. Aprovat per Ordre de 16 de juliol de 1987. 



Normativa d'àmbit local (ordenances municipals). 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’enginyer autor del projecte: 
 

  
 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
1.- DEFINICIÓ DEL PLEC 
 
1.1.- Objectiu 
 
Aquest plec de condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn: el conjunt d’especificacions que 
hauran de complir tant el Pla de Seguretat i Salut del contractista com el document de gestió preventiu 
(planificació, organització, execució i control) de l’obra, les diferents proteccions a utilitzar per la reducció 
dels riscos (mitjans auxiliars d’utilitat preventiva, sistemes de protecció col·lectiva, equips de protecció 
individual), implantacions provisionals pel confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació en l’obra. 
 
Per qualsevol tipus d’especificació no inclosa en el present plec, s’haurà de tenir en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 

a) Totes aquelles incloses en el: 
 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la Direcció General d’Arquitectura (en el cas de l’Edificació). 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat i adaptat a 
les seves obres per la Direcció de Política Territorial i Obres Públiques (en el cas d’Obra 
Pública). 
 

b) Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades 
pel Ministeri de Vivenda i posteriorment pel Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles en el moment de l’oferta. 
 
 

1.2.- Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5,2 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre sobre “Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción”, l’Estudi de Seguretat haurà de formar part 
del projecte d’execució d’obra o, del projecte d’obra, havent de ser coherent amb el seu pròpi contingut i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l’obra, incorporant 
com a mínim els següents documents: 
 
- Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin de ser 

utilitzats; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als citats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques per tal de controlar i 
reduir els citats riscos i valorant l’eficàcia, en especial quan es proposin mesures auxiliars. 
 



- Plec de Condicions Particulars en el què s’hauran de tenir en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra així com les 
prescripcions que s’hauran de complir en relació amb: les característiques, l’ús i la conservació 
de les màquines, eines, sistemes i equips preventius. 
 

- Plànols: on es desenvolupin els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries. 
 

- Amidaments: de totes les unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin sigut 
definides o projectades. 
 

- Pressupost: quantificació del conjunt de cotes previstes per l’aplicació i execució de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
 

1.3.- compatibilitat i relació entre documents 
 
L’estudi de Seguretat i Salut forma part del projecte d’execució de l’obra o, del projecte d’obra, havent de 
ser cada un dels documents que l’integren, coherent amb el contingut del projecte i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adaptades als riscos, no eliminats o reduïts en la fase de disseny, que 
comporti la realització de l’obra, en el període i circumstàncies socio-tècniques en què s’hagi de 
materialitzar. 
 
El plec de condicions particulars, plànols i pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals que quedaran incorporats en el contracte i, conseqüentment, són d’obligat compliment 
excepte modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius i estàn constituïts per la 
memòria descriptiva, amb tots els seus annexes, els detalls gràfics d’interpretació, els amidaments i el 
pressupost parcial. 
 
Els citats documents informatius representen solament una opinió fonamental de l’autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la veracitat d’aquests. Aquests 
documents s’han de considerar únicament com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir 
directament i pels seus propis medis. 
 
Tant sòls els documents contractuals constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà 
al·legar ni introduir en el seu Pla de Seguretat i Salut cap modificació de les condicions del contracte 
basant-se en les dades dels documents informatius, excepte en el cas que aquestes dades apareguin en 
algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable dels errors que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
En el cas d’haver-hi contradiccions entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas 
d’incloure aquestes com documents que complementin el plec de condicions generals del projecte, 



prevaldrà el que s’ha prescrit en les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevaldran sobre les prescripcions tècniques generals. 
 
En el cas de què en el plec de condicions figurin aspectes que no contemplin els plànols, o viceversa, 
hauran de ser executats com si s’hagués exposat en ambdós documents sempre que, a criteri de l’autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de seguretat i salut 
corresponents, i aquestes tinguin preu en el contracte. 
 
 
2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS QUE INTERVINGUIN EN EL PROCÉS 
CONTRUCTIU 
 
Dins de l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió, cadascun dels actors de la construcció estarà obligat 
a prendre decisions ajustant-se als principis generals de l’acció preventiva (art. 15 a la L. 31/1995): 
 

- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos inevitables. 
- Combatre els riscos en el seu origen. 
- Adaptar les tasques a la persona, en particular en el què es refereix a la concepció dels llocs de 

treball, així com també al que es refereix a la elecció dels equips i mètodes de treball i de 
producció, amb l’objectiu específic d’atenuar les tasques monòtones i repetitives i de reduir els 
efectes en la salut. 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill. 
- Planificar la prevenció, amb la investigació d’un conjunt coherent que integri les tècniques, 

l’organització de les tasques, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva per damunt de l’individual. 
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
 
2.1.- Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat promotor qualsevol persona física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció o per la seva posterior entrega o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del promotor: 
 

- Designar al tècnic competent per la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

- Designar en fase de projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat, facilitant, al projectista i al 
coordinador respectivament, la documentació e informació prèvia necessària per l’elaboració del 
projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

- Facilitar la intervenció en la fase de projecte i preparació de l’obra del coordinador de seguretat i 
salut. 



- Designar al coordinador de seguretat i salut en la fase d’obra per a l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, qui coordinarà la seguretat i salut en fase d’execució material de les obres. 

- La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut no eximeix al promotor de les 
seves responsabilitats. 

- Gestionar “l’avís previ” davant l’Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

- El promotor és el responsable de què tots els agents que participin a l’obra hagin de tenir en 
compte les observacions del coordinador de seguretat i salut degudament justificades o bé 
proposin unes mesures similars en quant a la seva eficàcia. 
 
 

2.2.- Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El  coordinador de seguretat i salut serà, a efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que conti amb una titulació 
acadèmica en construcció. 
 
És designat pel promotor en qualitat de coordinador de seguretat: 
 

a) En fase de concepció, estudi i elaboració del projecte 
b) Durant l’execució de l’obra. 

 
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa/direcció de 
l’execució. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del coordinador de seguretat del projecte: 
 
El coordinador de seguretat i salut en fase de projecte, és designat pel promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte segons el RD 
1627/1997, són les següents: 
 
- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del projecte, el projectista tingui en 

consideració els “Principios generales de la prevención en materia de seguridad y salud” (art.15 a 
la L.31/1995) i en particular prendre dedicions constructives, tècniques i d’organització amb la 
finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que s’hagin desenvolupat 
simultàniament o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents tasques o fases de treball. 
- Traslladar al projectista tota la informació preventiva necessària que es necessita per integrar la 

seguretat i salut en les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra. 
- Tenir en compte, qualsevols estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions e 

informacions útils per efectuar en el seu dia, amb les condicions de seguretat i salut, els 
possibles treballs posteriors (manteniment). 

- Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 
 Competències en matèria de seguretat i salut del coordinador de seguretat d’obra: 



El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
cassos en que intervingui més d’una empresa i treballadors autònoms. 
 
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, segons el RD 
1627/1997,  són les següents: 
 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de l’acció preventiva (art. 15L. 31/1995): En el 

moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.   

- En l’estimació de la duració estimada per l’execució d’aquests treballs o fases de treball. 
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, i si és necessari els 
subcontratistes i els treballs autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de 
l’acció preventiva que reculli l’article 15 de la Llei de Prevenció de riscos laborals (L.31/1995 de 8 
de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a les que es 
refereix l’article 10 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció: 
 
- El manteniment de l’obra en bon estat. 
- L’elecció de la ubicació de les zones de treball, tenint en compte les condicions d’accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçaments o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb l’objectiu de corregir 
els defectes que puguin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

- La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- Emmagatzematge i eliminació o evacuació dels residus i sobres. 
- L’adaptació del període de temps efectiu que tindrà que dedicar-se als diferents treballs 

o fases de treball. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
- Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra. 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les 

modificacions que s'haguessin introduït. La direcció facultativa prendrà aquesta funció 
quan no sigui necessari la designació de coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals.  

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball.  

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

 
El coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en prevenció de la sinistralitat laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin en l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al promotor com a màxim responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva necessària.  



Les responsabilitats del coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al promotor, fabricants i 
subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, 
subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
 
2.3.- Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. Podran redactar projectes parcials del projecte, o 
parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest 
cas, amb la col·laboració del coordinador de seguretat i salut designat pel promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del projectista: 
 
- Considerar els suggeriments del coordinador de seguretat i salut en fase de projecte per integrar 

els principis de l'acció preventiva (Art.15 L. 31/1995), 
- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar la planificació 

dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 
- Acordar, si escau, amb el promotor, la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 
2.4.- Director d’Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d'obra o direcció facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de  
conformitat amb el projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el supòsit que el 
director d'obra dirigeixi a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.  
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra, 
comptant amb la col·laboració del coordinador de seguretat i salut en fase d'obra, nomenat pel promotor. 

 Competències en matèria de seguretat i salut del director d'obra: 
 
- Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny.  
Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius de les instal·lacions i dels mitjans auxiliars d'utilitat 
preventiva i la senyalització, d'acord amb el projecte i el estudi de seguretat i salut. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el llibre d'ordres i assistència 
les instruccions necessàries per a la correcta interpretació del projecte i dels mitjans auxiliars 
d'utilitat preventiva i solucions de seguretat i salut integrada, previstes en el mateix. 



- Elaborar a requeriment del coordinador de seguretat i salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra i que puguin afectar la 
seguretat i salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades en la redacció del projecte i del seu estudi de seguretat i salut. 

- Subscriure l'acta de replanteig o principi de l'obra, confrontant prèviament amb el coordinador de 
seguretat i salut l'existència prèvia de l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contractista. 

- Certificar el final d'obra, simultàniament amb el coordinador de seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius.  

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de seguretat i salut 
executades, simultàniament amb el coordinador de seguretat. 

- Les instruccions i ordres que donin la direcció d'obra o direcció facultativa seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel coordinador en el llibre d'incidències. 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el coordinador de seguretat, la memòria de seguretat i 
salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor amb els visats que foren perceptius. 

 
 
2.5.- Contratista o constructor (empresari principal) i Subcontratistes 
 

 Definició de contractista:  
 
És qualsevol persona física o jurídica que, individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant 
el promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i seguretat, amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el projecte i el seu 
estudi de seguretat i salut. 
 

 Definició de subcontractista:  
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix, contractualment davant el contractista o empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l' obra, amb subjecció al 
contracte, al projecte i al pla de seguretat del contractista, pel qual es regeix la seva execució. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del contractista i / o subcontractista: 
 
- El contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al projecte, a les directrius de l'estudi i a 

compromisos del pla de seguretat i salut, a l' legislació aplicable i amb les instruccions del 
director d'obra i del coordinador de seguretat i salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i la seguretat de la qualitat, compromeses en el pla de 
seguretat i salut i exigides en el projecte. 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica, que 
l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i / o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de seguretat i salut. 

- Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor (I/o subcontractista, 
en el seu cas) en l'obra i que, per la seva titulació o experiència, haurà de tenir la capacitat 
adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra.  

- Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que per la seva importància 
requereixi. 



- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits 
establerts en el contracte. 

- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del 
projecte. El subcontractista podrà incorporar les suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Seguretat i Salut del contractista i presentar-los en l'aprovació del 
coordinador de seguretat. 

- El representant legal del contractista signarà l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el coordinador de seguretat. 

- Signar l'acta de replantejament o principi i l'acta de recepció de l'obra. 
- Aplicarà els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos 

laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 
del RD 1627/1997: 
- Complir i fer complir al seu personal tot el que estableix el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions referents a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals i en conseqüència complir el RD 
171/2004, així com les disposicions mínimes establertes en l' annex IV del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a seguretat i salut en l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la direcció facultativa. 

- Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a elles o, si esdevé, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

- A més, els contractistes i subcontractistes es responsabilitzaran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla, en els termes 
de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- El contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses subcontractistes. 

- Abans de l'inici de l'activitat en l'obra, el contractista principal exigirà als subcontractistes que 
acreditin per escrit que han efectuat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el contractista principal exigirà als 
subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria de 
informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra. 

- El contractista principal haurà de comprovar que els subcontractistes que concorren en l'obra han 
establert entre ells els mitjans necessaris de coordinació. 

- Les responsabilitats del coordinador, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves obligacions als contractistes ni als subcontractistes. 

- El constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
procediments i mètodes de treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars utilitzats en l'obra. 

- El contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del director tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del coordinador i de la direcció facultativa. El director tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de cap d'obra o bé delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, 
cap de obra amb contrastats i suficients coneixements de construcció a peu de obra. El director 
tècnic, o en la seva absència, el cap d'obra o l'encarregat general, ostentaran successivament la 
prelació de representació del contractista en l'obra. 



- El representant del contractista en l'obra assumirà la responsabilitat de la execució de les 
activitats preventives incloses en el present plec i la seva nom figurarà en el llibre d'incidències. 

- Serà responsabilitat del contractista i del director tècnic, o del cap d'obra i / o encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives en la obra i entorn material de conformitat 
amb la normativa legal vigent. 

- El contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de Seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
i de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels sistemes de proteccions col·lectius i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels graons i suports, 
ordre i neteja de les zones de treball, il·luminació i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
encofrats i apuntalaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordres de execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altra mesura de caràcter general i de obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector, i que pugui afectar a aquest centre de 
treball. 

- El director tècnic (o el cap d'obra) visitarà l'obra com a mínim amb una cadència diària i haurà de 
donar les instruccions pertinents a l'encarregat general, qui haurà de ser una persona de provada 
capacitat per al càrrec i haurà d'estar present en l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. sempre que sigui preceptiu i no existeixi una altra persona designada a aquest efecte, 
s'entendrà que l'encarregat general és al mateix temps el supervisor general de seguretat i salut 
del centre de treball per part del contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 

- L'acceptació expressa o tàcita del contractista pressuposa que aquest ha reconegut: la ubicació 
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, 
mesures de seguretat necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 

- El contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessàries per cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i la seva entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional del personal al seu càrrec, així com dels 
subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin en la obra. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o adreça facultativa seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Les desviacions respecte al compliment del Pla 
de Seguretat 
 i Salut, seran anotades pel coordinador en el llibre d'incidències. En cas d'incompliment reiterat 
dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el coordinador i tècnics de la direcció 
d'obra o direcció facultativa, constructor, director tècnic, cap d'obra, encarregat, supervisor de 
seguretat, delegat sindical de prevenció o els representants del servei de prevenció (propi o 
concertat) del contractista i / o subcontractistes tenen el dret a fer constar en el llibre 
d'incidències tot allò que considerin d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos en el 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal dins de l'obra i els seus desplaçaments cap o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels contractistes i / o subcontractistes així com 
dels propis treballadors autònoms. 



- També serà responsabilitat del contractista: el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada per evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

- El contractista haurà de disposar d'un senzill però efectiu pla de emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, gelades, vent, etc. que pugui posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als els mitjans i instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

- El contractista i / o subcontractistes han absolutament prohibit l'ús de explosius sense 
autorització per escrit de la direcció d'obra o direcció facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats, posseïdors del carnet de grua torre, del títol de operador de grua mòbil i en altres 
casos l'acreditació que correspongui sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del contractista. El coordinador rebrà una còpia de cada títol d'habilitació signada per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva tasca en aquesta obra en concret. 

- Tots els operadors de grua mòbil hauran d'estar en possessió del carnet de gruista segons la 
Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit per l'òrgan 
competent o, si defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot això per assegurar el total coneixement dels equips de treball de 
manera que es pugui garantir la màxima seguretat en les tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tots els operadors de grua mòbil es troben en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de 
certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzen en l'obra compleixen totes i cadascuna de les 
especificacions establertes a la ITC "MIE-AEM-4". 

 
 
2.6.- Treballadors autònoms 
 
Persona física diferent al contractista i / o subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional sense cap subjecció a un contracte de treball i que assumirà contractualment davant 
el promotor, el contractista o el  subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l'obra. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del treballador autònom: 
 
- Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de prevenció de 

riscos laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
RD 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut que estableix l'annex IV del RD 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació de activitats empresarials 
establertes a l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò que disposa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 



- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el RD 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatiu a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la direcció d'obra o direcció facultativa, si n'hi ha. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzin a l'obra, tenen de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari-contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a la obra han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat i respectar el manteniment, per al 
correcte funcionament dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que es hagi de prevenir i l'entorn del treball. 

 
 
2.7.- Treballadors 
 
Persona física diferent al contractista, subcontractista i / o treballador autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumirà contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell. 
 

 Competències en matèria de seguretat i salut del treballador:  
 
- El deure d'obeir les instruccions del contractista en allò relatiu a seguretat i salut. 
- El deure d'indicar els perills potencials. 
- Té responsabilitat dels seus actes personals. 
- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació amb la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de prevenció de riscos 

laborals. 
- Té el dret de dirigir-se a l'autoritat competent. 
- Té el dret d'interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i/o la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
- Té el dret de fer ús d'unes instal·lacions provisionals de salubritat i confort, previstes 

especialment per al personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant tota la seva 
permanència a l'obra. 

 
 
3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1.- Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l'escriptura del contracte o document de conveni contractual ho indiqui 
específicament d'una altra manera, l'ordre de prelació dels documents contractuals en matèria de 
seguretat i salut per a aquesta obra serà el següent: 
 



- Escriptura del contracte o document del conveni contractual. 
- Bases del concurs. 
- Plec de prescripcions per a la redacció dels estudis de seguretat i salut i la coordinació de 

seguretat i salut en fase de projecte i/o d'obra. 
- Plec de condicions generals del projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de condicions facultatives i econòmiques del projecte i de l'estudi de seguretat i salut. 
- Procediments operatius de seguretat i salut i / o procediments de control administratiu de 

seguretat, redactats durant la redacció del projecte i / o durant l'execució material de la obra, pel 
coordinador de seguretat. 

- Plànols i detalls gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d'acció preventiva de l'empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del contractista per 

a l'obra en qüestió. 
- Protocols, procediments, manuals i / o normes de seguretat i salut internes del contractista i/o 

subcontractista, d'aplicació en l'obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el contracte seran considerats 
mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la seguretat seran aclarits i corregits pel director d'obra qui, després de consultar amb el coordinador 
de seguretat, farà ús de la seva facultat d'aclarir al contractista les interpretacions pertinents.  
 
Si, en el mateix sentit, el contractista descobreix errors, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al director d'obra, qui, després de consultar amb el coordinador 
de seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de seguretat i salut que hagués estat executat pel contractista sense prèvia 
autorització del director d'obra o del coordinador de seguretat, serà responsabilitat del contractista, 
romanent el director d'obra i el coordinador de seguretat eximits de qualsevol responsabilitat derivada de 
les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagi pogut adoptar el 
contractista pel seu compte.  
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errors, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, aquestes, no només no ho eximeixen de l'obligació d'aplicar les mesures de seguretat i 
salut (Raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la seguretat 
integrada en la construcció que sigui manifestament indispensable per dur a terme l'esperit o la intenció 
posada en el projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut), sinó que hauran de ser materialitzades com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el projecte i en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut.  
Totes les parts del contracte s'entenen com a complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si es hagués recollit en tots. 
 
3.2.- Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
El coordinador de seguretat (a la vista del contingut del Pla de Seguretat i Salut aportat pel contractista 
com a document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia '' cultura preventiva interna d'empresa 
'', el desenvolupament del contingut del projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de 
l'obra), podrà indicar en l'acta d'aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència 
d'aquells aspectes que puguin estar, al seu criteri, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, que 
ampliïn i complementin els continguts del Pla de Seguretat i Salut del contractista.  



Els procediments operatius i / o administratius de seguretat que poguessin redactar el coordinador de 
seguretat i salut amb posterioritat a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent per tant, vinculants per les parts 
contractants. 
 
 
3.3.- Pla de Seguretat i Salut del Contratista 
 
D'acord amb el que es disposa en el RD 1627/1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l'inici dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als 
seus mitjans, mètodes d'execució i al Pla d'acció preventiva interna d'empresa, conforme al RD 39/1997 
Llei de prevenció de riscos laborals (arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9)  
 
El contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l' 
Art. 7 del RD 1627/1997, encara que disposa de plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s'indiquen. 
 
Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 
d'execució real, indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra: 
- Banys: equipament (lavabos, vàters, dutxes, escalfador ...). 
- Vestuaris del personal: equipament (taquilles, bancs correguts, estufes ...). 
- Refectori o menjador: equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic ...). 
- Farmaciola: equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a aplecs. 

- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials per lligar. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i / o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst. 



- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. 
- Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de seguretat. 
- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional. 
- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. (*) Representació 
cronològica per fases d'execució. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticat d'estructura tubular que cobreix la totalitat dels fronts de façana amb 

avançament simultani a l'execució d'estructura fins a la finalització de tancaments i coberta (*).  
(*) Sistema de protecció col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forquilles metàl·liques i xarxes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l'ESS. 

-             Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
                (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en  
              l'ESS. 
-             Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).  
                (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en   
               l'ESS. 
-               Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escales: 
-     Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers de escales (*). 
      (*) Sistema de protecció col·lectiva preferent. 
-     Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers de escales. 
-      Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums,  
      xemeneies, buits d'instal·lacions i encofrats. 
-      Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada embrochalada al cèrcol perimetral (*). 
      (*) Sistema de protecció col·lectiva preferent en forjat 
-     Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
-    Planta d'estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i           
     sotaponts d'encofrats horitzontals recuperables. 
-    Ubicació i replanteig d'entarimat horitzontal de fusta en passos d'instal·lacions, arquetes i registres       
    provisionals. 
-    Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plans de proteccions en plataformes i zones de pas. contingut: 
 
- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys. 
- Ubicació de bastides penjants: projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 



- Ságula de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb 
risc 
de caigudes d'altura. 

 
Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra 
executada (*). 
 
- Bastides suspesos sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i descargaderos mòbils per introducció i evacuació d'equips. 
- Baranes perimetrals mòbils per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de sistema de protecció col·lectiva. 
- Replanteig d'ancoratges i ságulas per cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants mòbils o bigues retràctils. 
- Escala d'incendis i / o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació. 
- Altres. 
 
(*) Només en el cas que estiguin contemplats en el projecte executiu. Plànol d'evacuació interna 
d'accidentats (*). 
- Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes. 
- Pla de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades. 
(*) Només per a obres complexes o especials.  
 
 
3.4.- El llibre d’incidències 
 
En l'obra existirà, adequadament protocolaritzat, el document oficial '' Llibre d'incidències '', facilitat per la 
direcció d'obra o direcció facultativa i visat pel Col·legi Professional corresponent (Ordre del Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya de 22 gener 1998 DOGC 2565 -27.1.1998).  
 
Segons l'article 13 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, aquest llibre haurà d'estar permanentment en 
l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a disposició de la direcció d'obra o direcció 
facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, tècnics dels centres provincials de 
seguretat i salut i del vigilant (supervisor) de seguretat, o, si s'escau, del representant dels treballadors, els 
quals podran realitzar les anotacions que considerin adients respecte a les desviacions en el 
 compliment del Pla de Seguretat i Salut, perquè el contractista procedeixi a la seva notificació a l'autoritat 
laboral en un termini inferior a 24 hores. 
 
 
3.5.- Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de Prevenció 
i Coordinació” i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El conveni de prevenció i coordinació subscrit entre el promotor (o el seu representant), contractista, 
projectista, coordinador de seguretat, direcció d'obra o direcció facultativa i representant sindical delegat 
de prevenció, podrà ser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, sent 
de compte exclusiva del contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.  



 
El promotor podrà, sempre amb prèvia notificació per escrit del contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingués a bé 
designar el efecte, segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present plec, 
juntament amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen el acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el promotor farà cap endossament o representacions al contractista, llevat de les que 
s'estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa, força 
ni efecte algun.  
El promotor i el contractista es obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i / o 
concessionaris, a complir el que s'ha pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
seguretat. El contractista no és agent o representant legal del promotor, per el que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en que incorri o assumeixi el contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de seguretat, o provisió dels mateixos, llevat 
que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de seguretat, serà competència de la jurisdicció civil, però, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dictin en relació amb la preparació i adjudicació del 
contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
d'acord amb la normativa reguladora de l'esmentada jurisdicció. 
 
 
4.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el contractista tindrà en compte la normativa vigent en el 
decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ser d'aplicació. A títol orientatiu i 
sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable.  
 
El contractista, no obstant això, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra els canvis 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu pla. 
 
 
4.1.- Textos generals 
 
- Convenis col·lectius. 
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció. OM 20 maig 1952 

(BOE 15 de Juny de 1958). Modificada per Ordre 10 des de 1953 (BOE 2 de Febrer de 1956) i 
Ordre 23 de de setembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966). Derogada parcialment per Ordre 20 
gener 1956 (BOE 2 de febrer de 1956) i R.D. 2177/2004 (BOE 13 de novembre 2004). 



- Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. OM 28 agost 1970. 
(BOE 5, 7, 8, 9 d setembre de 1970), en vigor capítols VI i XVI i les modificacions Ordre 22 març 
1972 (BOE 31 març 1972), Ordre 28 de juliol (BOE 10 de agost de 1972) i Ordre 27 juliol 1973 
(BOE 31 de juliol de 1973). Derogada parcialment per Ordre 28 de desembre (BOE 29 de 
desembre de 1994). 

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. OM 9 març 1971. (BOE 16 de Març de 
1971), en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per R.D. 1316/1989 (BOE 2 de novembre 
de 1989), Llei 31/1995 (BOE 10 nov de 1995), R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997), R.D. 
664/1997 (BOE maig 24 de 1997), R.D. 665/1997 (BOE 24 de maig de 1997), R.D. 773/1997 
(BOE 12 juny de 1997), R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agost de 1997), R.D. 614/2001 (BOE 21 juny 
de 2001) i R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003). 

- Quadre de malalties professionals. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agost de 1978). Modificada per 
R.D. 2821/1981 de 27 de novembre (BOE 1 de desembre de 1981). 

- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol 
(BOE 29 de juliol de 1983). Modificacions per R.D. 2403/1985 (BOE 30 de desembre de 1985), 
R.D. 1346/1989 (BOE 7 de novembre 1989) i anul·lada parcialment per R.D. 1561/1995 de 21 de 
setembre (BOE 26 de setembre de 1995). 

- Ordre de 20 de setembre de 1986, per la qual s'estableix el model de llibre de incidències 
corresponent a les obres en què sigui obligatori un estudi de Seguretat i Higiene en el treball 
(BOE de 13 d'octubre de 1986). 

- Establiment de models de notificació d'accidents de treball. OM 16 de desembre de 1987 (BOE 
29 de desembre de 1987). 

- Instrument de ratificació de 17 de juliol de 1990 del Conveni de 24 juny 1986 sobre Utilització del 
asbest en condicions de seguretat (numero 162 de l'OIT), adoptat a Ginebra (BOE de 23 de 
novembre de 1990). 

- Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre (BOE 10 de novembre de 1995). 
Complementada per R.D. 614/2001 de 8 de juny (BOE 21 de juny de 2001). 

- Reial Decret 363/1995, de 10 de març, per la qual s'aprova el reglament sobre notificació de 
substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses (BOE de 5 de 
juny de 1995). 

- Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball (BOE de 26 de 
setembre de 1995). 

- Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener (BOE 31 de gener de 1997). 
Complementat per Ordre de 22 d'abril de 1997 (BOE 24 d'abril de 1997) i R.D. 688/2005 (BOE 11 
de juny de 2006). Modificat per R.D. 780/1998 de 30 d'abril (BOE 1 de maig de 1998) i R.D. 
604/2006 (BOE 29 de maig del 2006). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. R.D. 486/1997 de 14 d'abril de 
1997 (BOE 23 de abril de 1997). Complementat per Ordre TAS / 2947/2007 (BOE 11 de octubre 
de 2007) i modificat per R.D. 2177/2004 (BOE 13 novembre 2004). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d'abril de 
1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors de els equips de 
treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol (BOE 7 de agost de 1997). 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les 
activitats mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre (BOE 7 d'octubre de 1997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d'octubre (BOE 25 de octubre de 1997). Modificat per R.D. 2177/2004 (BOE 13 de novembre 



2004) i R.D. 604/2006 (BOE 29 de maig del 2006). Complementat per R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agost de 2007). 

- "Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obris de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998) ". 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrer (BOE 24 de febrer de 1999). 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (BOE de 6 de novembre de 1999). 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents 

químics durant el treball. R.D. 374/2001 de 6 d'abril (BOE 1 de maig de 2001). 
- Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de emmagatzematge de 

productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, 
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de maig de 
2001). Complementat per R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004). 

- Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària 
contra radiacions ionitzants (BOE de 26 de juliol de 2001). 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals (BOE de 13 de desembre de 2003). 

- Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes (BOE 10 de 
gener de 2004). 

- Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de 
laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials  (BOE 31 de gener de 2004). 

- "Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, paper qual és crea el registri de Delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès d'seguridad i salut, i és regula el Dipòsit de les 
comunicacions de designació de Delegats i delegades de prevenció i de constituci dels comitès 
d'seguridad i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d'octubre de 2004) ". 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, en el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per 
part dels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura (BOE de 
13 de novembre de 2004). 

- Reial Decret 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència davant del foc. 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 
mecàniques. 

- Reial Decret 551/2006, de 5 de maig, pel qual es regulen les operacions de transport de 
mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (BOE 113 de 12 de maig) 

-  Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
(BOE 127 de 29 de maig). 

- Reial Decret 635/2006, de 26 de maig, sobre requisits mínims de seguretat en els túnels de 
carreteres de l'Estat. 

- Llei ordinària 32/2006 reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció (BOE 250 de 
19 d'octubre). 

- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE 23 de març 
de 2007). 

- Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció (BOE 204 de 25 d'agost). 



- "Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procès de CONTRACTACIÓ al sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008) ". 

- Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre notificació 
de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat per 
R.D. 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat de adaptar les seves disposicions al Reglament 
(CE) núm 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament REACH). 

- "Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions Molt Greus en Matèria de prevenció de riscos laborals i del Recaptadora per a su 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). " 

- Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb l'aplicació de 
mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora 
embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància. 

- Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de 
novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats 
o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 

- Reial Decret 327/2009 de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció (BOE 63 de 14 de març de 2009). 

- Instrument de Ratificació del Conveni número 187 de l'OIT, sobre el marc promocional per a la 
seguretat i salut en el treball, fet a Ginebra el 31 de maig de 2006 (BOE 187 de 4 d'agost de 
2009). 

- Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 
24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció (BOE 71 de 
23 de març de 2010). 

- Reglament (UE) nº 276/2010 de la Comissió, de 31 de març de 2010, pel qual es modifica el 
Reglament (CE) nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, 
l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa al seu 
annex XVII (diclorometà, olis per a llums i líquids encenedors de barbacoa i compostos 
organoestànnics).  

- Reial Decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat de dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions òptiques artificials (BOE 99 
de 24 d'abril de 2010). 

- Reial Decret 717/2010, de 28 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 
363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 
etiquetatge de substàncies perilloses i el Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos (BOE 139 
de 8 de juny de 2010). 

- Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de 
gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els 
utilitzen (BOE 154 de 25 de juny de 2010). 

- Reial Decret 1439/2010, de 5 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre protecció 
sanitària contra radiacions ionitzants, aprovat pel Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol (BOE 279 
de 18 de novimebre de 2010). 



- Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització 
de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció. 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
 
4.2.- Condicions ambientals 
 
- "Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb RISC per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985) " 
- "Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registri de dades de control de l'ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb RISC d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
10 de juliol de 1987) ". 

- Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l'amiant (BOE de 6 de febrer de 1991). 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball (BOE de 24 de maig de 1997). 
Modificat per Ordre de 25 març 1998. 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball (BOE de 24 de maig de 1997). 
Modificat pel Reial decret 1124/2000 (BOE de 17 de juny de 2000) i Reial Decret 349/2003 (BOE 
de 5 d'abril de 2003). 

- Reial decret 212/2002, de 22 de febrer de 2002, pel qual es regulen les emissions sonores en 
l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure (BOE d'1 de març de 2002). 
Modificat pel Reial decret 524/2006 (BOE de 4 de maig de 2006). 

- Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball (BOE de 18 
de juny de 2003). 

- Llei ordinària 37/2003 del Soroll de 17 de novembre (BOE de 18 de novembre de 
2003).Desenvolupada per Reial Decret 1513/2005 (BOE de 17 de desembre de 2005) i Reial 
Decret 1367/2007 (BOE de 23 d'octubre 2007). 

- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. Reial 
Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. (BOE 11 de març de 2006). 

- Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 
acústiques (BOE de 23 d'octubre de 2007). 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE de 16 de 
novembre de 2007). 

 
 
4.3.- Incendis 
 
- Ordenances municipals. 
- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Instal·lacions de 

protecció contra incendis (RIPCI) (BOE de 14 de desembre de 1993). Complementat per Ordre 



de 16 d'abril de 1998 (BOE de 28 d'abril de 1998) i Ordre de 27 de juliol de 1999 (BOE de 5 
d'agost de 1999) 

-  "Decret 64/1995, de 7 de març, paper qual s'estableixen Mesures de prevenció d'incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) "i 
desenvolupada per "Ordre MAB / 62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003) ". 

- Reial decret 110/2008, d'1 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 312/2005 de 18 de 
març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius 
en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. BOE núm. 37 de 12 
de febrer. 

 
 
4.4.- Instal·lacions elèctriques 
 
- Reglament de línies aèries d'alta tensió. R.D. 3151/1968 de 28 de novembre (BOE 27de 

desembre de 1968). Rectificat: BOE 8 de març de 1969. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per R.D. 223/2008 (BOE 19 de març de 2008). 

- Ordre de 18 de juliol de 1978, per la qual s'aprova la Norma Tecnològica NTEIEE / 1978, 
"Instal·lacions d'electricitat: enllumenat exterior" (BOE de 12 d'agost de 1978). 

- "Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix 01:00 Certificat sobre Compliment 
de les Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies Elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988) ". 

- Llei 54/1997, de 27 de novembre de 1997, del Sector Elèctric (BOE de 28 de novembre de 1997). 
Complementada per Reial Decret 1955/2000 (BOE de 27 de desembre de 2000). 

- "Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecci del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001) ". 

- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE de 21 de juny de 2001). 

-  "Decret 329/2001, de 4 de desembre, paper qual s'aprova el Reglament del Subministrament 
Elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001) ". 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost (BOE de 18 de setembre de 
2002). 

- Sentència de 17 de febrer de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'anul·la 
l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 annexa al Reglament Electrònic per a baixa tensió, aprovat pel 
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. 

- Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç pel qual 
s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de 
març de 2008) ". 

- Instruccions tècniques complementàries del Reglament electrotècnic de baixa tensió: ITC-BT-09 
Instal·lacions d'enllumenat exterior i ITC-BT-33 Instal·lacions provisionals i temporals d'obres. 

 
 
 
 
 
 
 



4.5.- Equips i maquinària 
 
- Ordre de 30 de juliol de 1974, per la qual es determinen les condicions que han de reunir els 

aparells elevadors de propulsió hidràulica i les normes per a l'aprovació dels seus equips 
impulsors (BOE de 9 d'agost de 1974). 

- Ordre de 23 de maig de 1977, per la qual s'aprova el Reglament d'aparells Elevadors per a obres 
(BOE de 14 de juny de 1977. Modificada per Ordre de 7 de març de 1981 (BOE de 14 de març 
de 1981). Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per Reial Decret 1644/2008 (BOE 
d'11 d'octubre de 2008). 

- Reglament de recipients a pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d'abril (BOE de 29 de maig de 1979). 
Modificat per R.D. 507/1982 (BOE de 12 de març de 1982) i R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
novembre de 1990). 

- Reglament d'aparells d'elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre (BOE 
d'11 de desembre de 1985). Derogat parcialment per R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de setembre 
de 1997). 

- Reial Decret 474/1988, de 30 de març, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 84/528 / CEE sobre aparells elevadors i de 
maneig mecànic (BOE de 20 de maig de 1988).  

- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la 
Directiva del Consell 89/392 / CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre màquines (BOE de 11 de desembre de 1992). Modificat pel Reial decret 56/1995 
(BOE de 8 de febrer de 1995). Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per Reial 
Decret 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

- Resolució de 3 abril de 1997, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial per la 
qual s'autoritza la instal·lació d'ascensors sense cambra de màquines (BOE de 23 d'abril de 
1997). 

- Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (BOE de 23 abril 1997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 
protecció individual. RD 773/1997 de 30 de maig (BOE 12 juny 1997). 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball (BOE de 7 
d'agost de 1997). Modificat pel Reial decret 2177/2004 (BOE de 13 de novembre de 2004). 

- Reial Decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la Directiva 
del Parlament Europeu i del Consell 95/16 / CE, sobre ascensors (BOE de 30 de setembre de 
1997). Complementat per Reial Decret 1644/2008 (BOE d'11 d'octubre de 2008). 

- Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial, per la qual s'autoritza la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossa (BOE de 25 
setembre de 1998). 

- Reial decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa els equips de pressió, i es 
modifica el Reial decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells de 
pressió (BOE de 31 de maig de 1999). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, del Reglament de seguretat en les màquines, pel 
qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (BOE de 2 de desembre de 2000). 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 



pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura (BOE de 13 de 
novembre de 2004). 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre de 2005, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 
mecàniques (BOE de 5 de novembre de 2005). 

- Reial Decret 1388/2011, de 14 d'octubre, pel qual es dicten les disposicions d' aplicació de la 
Directiva 2010/35 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de juny de 2010 sobre equips a 
pressió transportables i per la qual es deroguen les Directives 76/767 / CEE, 84/525 / CEE, 
84/526 / CEE, 84/527 / CEE i 1999/36 / CE. 

- Instruccions tècniques complementàries: 
- ITC - MIE - AP5 del Reglament d'aparells de pressió '' Extintors d'incendi '' Ordre de 31 

maig 1982 (BOE de 23 de juny de 1982). Modificació: Ordre de 26 d'octubre de 1983 
(BOE de 7 de novembre de 1983), Ordre de 31 de maig de 1985 (BOE de 20 de juny de 
1985), Ordre de 15 de novembre de 1989 (BOE de 28 de novembre de 1989) i Ordre de 
10 de març de 1998 (BOE de 28 d'abril de 1998). 

- ITC - MIE - AEM1: Ascensors electromecànics. OM 23 setembre 1987 (BOE 6 d'octubre 
de 1987). Modificació: Ordre de 11 d'octubre de 1988 (BOE 21 d'octubre de 1988). 
Autorització d'instal·lació d'ascensors amb màquina en fossat. Resolució de 10 de 
setembre de 1998 (BOE 25 de setembre de 1998). Autorització de la instal·lació de 
ascensors sense cambra de màquines. Resolució de 3 d'abril de 1997 (BOE de 23 
d'abril de 1997).  

- ITC - MIE - AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. RD 836/2003 de 27 de maig 
de 2003 (BOE 17 de juliol de 2003). 

- ITC - MIE - AEM3: Carretes automotrius de manutenció. OM. 26 maig 1989 (BOE 9 juny 
1989). 

- ITC - MIE - AEM4: Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referents a grues 
mòbils autopropulsades. RD 837/2003 de 27 de maig de 2003 (BOE 17 de juliol de 
2003). 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, elements de màquines o sistemes de protecció utilitzats. 
OM. 8 abril 1991 (BOE 11 de abril de 1991). Norma UNE-58921-IN Instruccions per a la 
instal·lació, maneig, manteniment, revisions i inspeccions de les plataformes elevadores 
mòbils de personal (PEMP). 

 
 
4.6.- Equips de protecció individual 
 
- Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de novembre (BOE 28 de desembre de 1992). Modificat per OM de 16 de maig 
de 1994, per R.D. 159/1995 de 3 de febrer (BOE 8 de març de 1995) i per la Resolució de 27 de 
maig de 2002 (BOE 4 de juliol de 2002). Complementat per la Resolució de 25 d'abril de 1996 
(BOE de 28 de maig de 1996), Resolució de 18 de març de 1998 (BOE de 22 d'abril de 1998), 
Resolució de 29 d'abril de 1999 (BOE de 29 de juny de 1999), Resolució de 28 de juliol de 2000 
(BOE de 8 de setembre de 2000) i Resolució de 7 de setembre de 2001 (BOE de 27 de setembre 
de 2001). 

- Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1407/1992, de 20 de 
novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual (BOE de 8 de març de 1995) modificat per 
Ordre de 20 de febrer de 1997 (BOE de 6 de març de 1997). 



- R.D. 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

- Decisió de la Comissió, de 16 de març de 2006, relativa a la publicació de les referències de la 
norma EN 143: 2000, Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat, de conformitat amb la Directiva 89/686/CEE del Consell (equips de protecció 
individual) [notificada amb el nombre C (2006) 777]. 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
 
4.7.- Senyalització 
 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 

(BOE 23 de abril de 1997). 
- Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre Senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació 

d'obres fixes en vies fora de poblat (BOE de 18 de setembre de 1987). 
- Normes sobre senyalització d'obres en carreteres. Instrucció 8.3. IC del MOPU. 

 
 

4.8.- Diversos 
 

- Ordre de 20 de març de 1986 per la qual s'aproven determinades instruccions tècniques 
complementàries, relatives als capítols IV, V, IX i X del Reglament General de normes bàsiques 
de seguretat minera (BOE d'11 d'abril de 1986). Modificada per Ordre de 29 d'abril de 1987 (BOE 
de 13 de maig de 1987) i Ordre de 29 juliol 1994 (BOE de 16 d'agost de 1994). 

- Ordre de 20 de juny de 1986 sobre Catalogació i homologació dels explosius, productes 
explosius i els seus accessoris (BOE d'1 de juliol de 1986). 

- Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de explosius (BOE de 12 
de març de 1998). Modificat pel Reial decret 277/2005 (BOE de 12 de març de 2005) i Ordre INT 
/ 3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de desembre de 2007). Complementada per la Resolució de 24 
d'agost de 2005 (BOE de 13 setembre 2005), Ordre PRE / 252/2006 (BOE de 9 de febrer de 
2006), Ordre PRE / 672/2006 (BOE de 11 de març de 2006) i Ordre PRE / 174/2007 (BOE de 3 
febrer 2007). 

- Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen nous models per a la notificació 
d'accidents de treball i es donen instruccions per emplenar i tramitació (BOE de 29 de desembre 
de 1987). Modificada per Ordre TAS / 2926/2002 (BOE de 21 de novembre de 2002). 

- Ordre de 6 de maig de 1988, per la qual es modifica (i deroga) l'Ordre de 6 de octubre de 1986 
sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d' obertura prèvia o reanudacion 
d'activitats en els centres de treball, dictada en desenvolupament del Reial decret llei 1/1986, de 
14 de març (BOE de 16 de maig de 1988). Modificada per Ordre de 29 d'abril de 1999 (BOE de 
25 de maig de 1999). 

- Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre pel qual s'aprova el quadre de malalties 
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i 
registre (BOE de 19 de desembre de 2006). Complementada per Ordre TAS / 1/2007 (BOE de 4 
de gener de 2007). 

- Resolució de 1 d'agost de 2007, de la Direcció general de Treball, per la qual es s'inscriu en el 
registre i publica l'IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (BOE de 17 d'agost 
de 2007). 

- Convenis col·lectius. 



- Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris (BOE 268 de 
6 de novembre de 2009). 

- Reial Decret 248/2010, de 5 de març, pel qual es modifica el Reglament de explosius, aprovats 
per Real Decret 230/1998, de 16 de febrer, per adaptar-lo a que disposa la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE 67 de 18 de març 
de 2010). 

 
 
5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  
5.1.- Criteris d’aplicació 
 
L'Art. 5.4 del RD 1627/1997 de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l'aplicació de la seguretat i salut com un cost '' afegit '' a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per consegüent, 
incorporat al projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
'' costos "previstos, tant als referents a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència 
al quadre de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos 
d'elements o operacions de difícil previsió.  
 
Les mesures, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
ESS haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i 
Salut els '' costos '' exigits per a la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emeses dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri és l'aplicat en el present ESS en l'apartat relatiu a Mitjans Auxiliars d' Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 
 
5.2.- Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel coordinador de seguretat i salut i continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
contractista, es mantindran durant la totalitat de l'execució material de l'obra.  
 
Excepcionalment, quan el contracte s'hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
previstos en l' Títol IV del RD Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
 



5.3.- Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
A criteri i per unanimitat entre el coordinador de seguretat i salut i la resta dels components de la direcció 
d'obra o direcció facultativa, la reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el 
pla de seguretat i salut, per acció o omissió del personal propi i / o dels subcontractistes i treballadors 
autònoms contractats per ells, portaran aparellats conseqüentment per al contractista les següents 
penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU: 3% del Benefici industrial de l'obra contractada 
2.- LLEU: 20% del Benefici industrial de l'obra contractada 
3.- GREU: 75% del Benefici industrial de l'obra contractada 
4.- MOLT GREU: 75% del Benefici industrial de l'obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors + 100% del Benefici industrial de l'obra contractada 
+ Pèrdua de homologació com a contractista, per la mateixa propietat durant 2 anys. 
 
 

6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1.- Previsions del contractista en l’aplicació de les tècniques de seguretat 
 
La prevenció de la sinistralitat laboral pretén aconseguir uns objectius concrets, que en el nostre cas són: 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.  
 
El contractista principal haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 
desenvolupar les tècniques de seguretat i salut i com les aplicarà en l'obra. 
 
A continuació es nomenen, a títol orientatiu, una sèrie de descripcions de les diferents tècniques 
analítiques i operatives de seguretat:  
 

 Tècniques analítiques de seguretat: 
 
Les tècniques analítiques de seguretat i salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
investigació de les causes. 
 

o Prèvies als accidents 
 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi de l'entorn de treball. 

 
o Posteriors als accidents 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents. 
- Investigació tècnica d'accidents. 

 
 



 Tècniques operatives de seguretat: 
 
Les tècniques operatives de seguretat i salut pretenen eliminar les causes i mitjançant aquestes corregir el 
risc.  
 
Segons si l'objectiu de l'acció correctora ha d'operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el contractista haurà de demostrar que en el seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de tècniques operatives sobre: 

o El factor tècnic 
- Sistemes de seguretat. 
- Proteccions col·lectives i resguards. 
- Manteniment preventiu. 
- Proteccions personals. 
- Normes. 
- Senyalització. 

 
o El factor humà 

- Test de selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements mèdics prelaborals. 
- Formació. 
- Aprenentatge. 
- Propaganda. 
- Acció de grup. 
- Disciplina. 
- Incentius. 

 
 
6.2.- Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció 
 
El contractista inclourà a les empreses subcontractades i treballadors autònoms, lligats a ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació utilitzats en la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la prevenció de la sinistralitat laboral. Aportem al present Estudi 
de Seguretat, a títol de guia, l' enunciat dels més importants: 
 
- Programa implantat a l'empresa, de qualitat total o el reglamentari Pla d'acció 

preventiva. 
- Programa bàsic de formació preventiva estandarditzat pel contractista principal. 
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a la 

estructura de gestió empresarial, relatius al control administratiu de la 
prevenció. 

- Comitè i / o comissions vinculats a la prevenció. 
- Documents vinculants, actes i / o memoràndums. 
- Manuals i / o procediments segurs de treballs, d'ordre intern d'empresa. 
- Control de qualitat de seguretat del producte. 
 
 



6.3.- Condicions tècniques dels òrgans de l’Empresa Contratista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la seguretat i salut de la 
obra seran almenys les mínimes establertes per la normativa vigent per al cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant específicament al Pla de Seguretat la seva relació amb l'organigrama general de 
seguretat i salut de l'empresa adjudicatària de les obres.  
El contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com 
departament staff depenent de la direcció de l'empresa contractista, dotada dels recursos, mitjans i 
qualificació necessària conforme al RD 39/1997 “Reglament dels serveis de prevenció ''. En tot cas el 
constructor comptarà amb l'ajuda del departament tècnic de seguretat i salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa.  
 
El coordinador de seguretat i salut podrà vedar la participació en aquesta obra del delegat sindical de 
prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió.  
 
L'empresari contractista, com a màxim responsable de la seguretat i salut de la seva empresa, haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels delegats sindicals de prevenció en aquesta obra.  
 
L'obra disposarà d'un tècnic de seguretat i salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació del seu 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
 
6.4.- Obligacions de l’empresa contractista competent en matèria de Medicina 
del treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o si escau el quadre facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra, ha d'haver almenys una farmaciola d'urgències, que 
estarà degudament senyalitzat i contindrà allò disposat a la normativa vigent; es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
En el Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama pertinent i al 
seu torn les funcions i competències de la seva estructura en medicina preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (propi, subcontractat o autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.  
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, caldrà fer a tots els treballadors del centre de treball (propis 
i subcontractats) -segons ve senyalitzat a la vigent reglamentació al respecte-, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual.  



Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (propi, mancomunat o assistit per 
Mútua d'Accidents) s'haurà d'establir en el Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència, tals com: 
 
- Higiene i prevenció a la feina. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de seguretat i salut. 
- Organització i actualització del fitxer i arxiu de medicina d'empresa 
 
 
6.5.- Competències dels col·laboradors prevencionistes a l’obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del Cap d'Obra, es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic vigilant de seguretat), considerant-se en 
principi l'Encarregat General de l'obra com a persona més adequada per complir-lo, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del contractista. La seva nominació es formalitzarà 
per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.  
Es nomenarà un socorrista, preferiblement amb coneixements en primers auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres assistencials que corresponguin 
i que a més serà l'encarregat del control de la dotació de la farmaciola.  
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l'obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una '' Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat '', integrada pels màxims responsables tècnics de les empreses participants en cada fase de 
l'obra. Aquesta Comissió, es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
contractista amb el assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
 
6.6.- Competències de formació en seguretat a l’obra 
 
El contractista haurà de afegir al Pla de Seguretat i Salut, un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema de entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri se seguirà si són 
traslladats a un nou lloc de treball o ingressen com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació.  
 
S'impartirà entre el personal, la formació adequada per assegurar el correcte ús dels mitjans posats a la 
seva abast per millorar el rendiment, qualitat i seguretat a la feina. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-EINES 
 
7.1.- Definició i característiques dels equips, màquines i/o màquines-eines 
 

 Definició: 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals almenys un és mòbil i, en és el cas, d'òrgans 
d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament 
d'un material. 
 
El terme equip i / o màquina també cobreix:  
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitzi en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles oa un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui  una peça de recanvi o una eina.  

 
Quan l'equip, màquina i / o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen, als efectes 
del present Estudi de Seguretat i Salut, la consideració de Medi Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP). 
Característiques  
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d' utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que, de manera específica, sigui exigida en les 
corresponents instruccions tècniques complementàries (ITC); aquestes han d'incloure els plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d'aplicació. Duran a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en un lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i / o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en kW.  
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'una entitat acreditada, si s'escau. 
 
 
7.2.- Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
equips, màquines i/o màquines-eines 
 

 Elecció d'un equip:  
 
Els equips, màquines i / o màquines eines hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
seguretat per als seus operadors i respecte al seu medi ambient de treball. 
 



 Condicions d'utilització dels equips, màquines i / o màquines eines: 
 

Són les contemplades en l'Annex II del RD 1215, de 18 de juliol, sobre '' Disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
 

 Emmagatzematge i manteniment: 
 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i citacions, fixades pel fabricant i 
contingudes en la seva '' Guia de manteniment preventiu ''.  
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, greixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 
L'emmagatzematge, control de l'estat d'utilització i els lliuraments d'equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l'usuari. 
 
 
7.3.- Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada 
en vigor: 

 
- Sobre comercialització i / o posada en servei en la Unió Europea  
- Directiva fonamental.  
- Directiva del Consell 89/392 / CEE, de 14/06/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (DOCE núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 
del Consell 91/368 / CEE, de 20/6/91 (DOCE núm.L 198, de 22/7/91), 93/44 / CEE, de 14/6/93 
(DOCE núm.L 175, de 19/7/93) i 93/68 / CEE, de 22/7/93 (DOCE núm. L 220, de 30/8/93). 
aquestes 4 directives s'han codificat en un sol text mitjançant la Directiva 98/37 / CE (DOCE 
núm.L 207, de 23/7/98).  
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE d'11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8/2/95). 
Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93, amb període transitori fins al 
1/1/95. 
Entrada en vigor del RD 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins el1 / 1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins al 

1/1/97. 
- Components de Seguretat (inclou ROPS i FOPS, veure la Comunicació de la Comissió 94 / C253 

/ 03 -dotze ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins al 1/1/97.  
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins al 1/1/97. 
 
 
 
 



 Altres Directives:  
 
- Directiva del Consell 73/23 / CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(DOCE núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68 / CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (BOE de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (BOE de 3/3/95). 
Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88. 
Entrada en vigor del RD 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins al 1/1/97. 
Referent a això, veure també la Resolució del 11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (BOE de 13/7/98).  

- Directiva del Consell 87/404 / CEE, de 25/6/87, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats Membres sobre recipients a pressió simple (DOCE núm. L 270 de 8/8/87), modificada per 
les Directives del Consell 90/488 / CEE, de 17/9/90 (DOCE núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68 / CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, de l'11 d'octubre (BOE de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (BOE de 24/1/95). 
Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1/1/95 amb període transitori fins al 1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336 / CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats Membres sobre comptabilitat electromagnètica (DOCE núm.L 139, de 23/5/89), modificada 
per les Directives del Consell 93/68 / CEE i 93/97 / CEE, de 29/10/93 (DOCE núm. L 290, de 
24/11/93); 92/31 / CEE, de 28/4/92 (DOCE núm. L 126, de 12/5/92); 99/5 / CE, de 9/3/99 (DOCE 
núm. L 091, de 7/4/99). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de març (BOE de 1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, de l'1 de desembre (BOE de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (BOE de 
3/4/96).  
Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins al 1/1/96. Entrada en 
vigor del RD 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la Ordre de 1996.03.26: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396 / CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats Membres sobre aparells de gas (DOCE núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68 / CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (BOE de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (BOE de 27/3/95). 
Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins al 1/1/96. Entrada en 
vigor del RD 276/1995: el 27/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9 / CE, de 23/3/94, relativa a l' aproximació de 
legislacions dels Estats Membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (DOCE núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, de l'1 de març (BOE de 8/4/96). 
Entrada en vigor: el 1/3/96 amb període transitori fins al 1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23 / CE de 29/5/97, relativa a l' aproximació de 
les legislacions dels Estats Membres sobre equips a pressió (DOCE núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: el 29/11/99 amb període transitori fins al 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l'aproximació de la legislació dels estats membres sobre determinació de l'emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (BOE de 11/3/89); Ordre Ministerial de 
17/11/1989 (BOE de 1/12/89), Ordre Ministerial de 1991.07.18 (BOE de 26/7/91), Real Decret 
71/1992, de 31 de gener (BOE de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 1996.03.29 (BOE de 12/4/96). 



Entrada en vigor: En funció de cada directiva. Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
- Directiva del Consell 89/655 / CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de Seguretat 

i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (DOCE núm.L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63 / CE, de 5/12/95 (DOCE núm. L 
335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE de 7/8/97). Entrada en vigor: el 
27/8/97 excepte per l'apartat 2 de l'Annex I i els apartats 2 i 3 de l'Annex II, que entren en vigor el 
5/12/98. 
 

 Normativa d'aplicació restringida: 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (BOE de 2000.12.02), i Ordre 
Ministerial de 1991.04.08, per la qual es s'aprova la Instrucció tècnica complementària MSG-SM-
1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (BOE de 11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/05/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d'aparells d'elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manteniment (BOE de 9/6/89). 

- Ordre de 23/05/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (BOE de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 1981.03.07 (BOE de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 1981.03.31 (B.O.E 1981.04.20) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica 
complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (BOE de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, 
referent a Grues mòbils autopropulsades usades (BOE de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (BOE de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 1971.03.09, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (BOE de 16/3/71; BOE de 17/3/71 i BOE de 6/4/71). Anul·lada parcialment pel R.D 
614/2001 de 8 de juny. (BOE de 21/6/01). 
 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’enginyer autor del projecte: 
 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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Obra: SEGURETAT I SALUT "ENDERROC 10 NAUS  NAVAS DE TOLOSA"

Pàg. 2

1 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

H1411111 10,000 UT CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIE-
TILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000

H1421110 10,000 UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTU-
RA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Traballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000

H142AC60 5,000 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA, AMB MARC ABA-
TIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VI-
DRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SE-
MIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN
175.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treball específic 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1431101 20,000 UT PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 20,000 20,000

Total ... 20,000

H1432012 5,000 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I
ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I
UNE-EN 458.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1441201 10,000 UT MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000
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H1442012 10,000 UT RESPIRADOR AMB DOS ALLOTJAMENTS LATERALS PER A FILTRES,
CAUTXÚ NATURAL, AMB QUATRE PUNTS DE FIXACIÓ DE LA CINTA
ELÀSTICA I VÀLVULA D'EXHALACIÓ, HOMOLOGAT SEGONS CE.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000

H1453310 10,000 UT PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GE-
NERAL, AMB DITS  I PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT DE
PUNT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000

H1455710 5,000 UT PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ
PER A FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS
SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL, HO-
MOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treball específic 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1461122 10,000 UT PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE MITJA CANYA, AMB SOLA
ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, AMB PLANTILLES I
PUNTERA METÀL.LIQUES.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000

H1471101 5,000 UT CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A,
DE POLIÈSTER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGU-
RETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER
AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treball específic 5,000 5,000

Total ... 5,000

H1483132 10,000 UT PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES
LATERALS.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000

H1484110 10,000 UT SAMARRETA DE TREBALL, DE COTÓ.
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Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000

H1485800 10,000 UT ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL
PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Treballadors 10,000 10,000

Total ... 10,000



Obra: SEGURETAT I SALUT "ENDERROC 10 NAUS  NAVAS DE TOLOSA"

Pàg. 5

2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

H1524357 5,000 UT CARTELL INDICATIU DE RISC DE 0,30x0,30 M, SENSE SUPORT
METÀL·LIC, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ I EL DESMUNTATGE POSTE-
RIOR

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

5,000 5,000

Total ... 5,000

H1524361 2,026 H MÀ D'OBRA PER LA SENYALITZACIÓ

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Mà d'obra 2,026 2,026

Total ... 2,026

H6AA2111 25,000 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosol-
dada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub
de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmun-
tatge inclòs

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Tanca mòbil 1,000 25,000 25,000

Total ... 25,000

HBC10020 50,000 m Balisa lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part
porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Balisa 1,000 50,000 50,000

Total ... 50,000

HBC19081 50,000 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

cinta 1,000 50,000 50,000

Total ... 50,000

HBC12300 10,000 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Cons 10,000 10,000

Total ... 10,000
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3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

HQUA0010 1,000 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de
l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
mèdic d'empresa.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Farmaciola 1,000 1,000

Total ... 1,000

HQU15312 3,000 Mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35mm de gruix,revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb ins-
tal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaquestur-
ca, 2dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Duració de l'obra 3,000 3,000

Total ... 3,000

HQU1H532 3,000 Mes Lloguer mòdul prefabricat de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïlla-
mentde35mmdegruix,revestimentdeparetsambtaulerfenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Col·locat i amb
desmuntatge inclòs.

Descripció Unitats Llarg Ample Alt Parcial

Duració de l'obra 3,000 3,000

Total ... 3,000
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1 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UM Descripció Amidament Preu Import

H1411111 UT CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812.

10,000 6,09 60,90

H1421110 UT ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT
CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.

10,000 5,74 57,40

H142AC60 UT PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈC-
TRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I SU-
PORT DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA
DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE
GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC
AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SE-
GONS UNE-EN 175.

5,000 8,00 40,00

H1431101 UT PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-
EN 458.

20,000 0,26 5,20

H1432012 UT PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR,
ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
352-1 I UNE-EN 458.

5,000 16,79 83,95

H1441201 UT MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POL-
SIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SE-
GONS UNE-EN 405.

10,000 0,75 7,50

H1442012 UT RESPIRADOR AMB DOS ALLOTJAMENTS LA-
TERALS PER A FILTRES, CAUTXÚ NATURAL,
AMB QUATRE PUNTS DE FIXACIÓ DE LA CIN-
TA ELÀSTICA I VÀLVULA D'EXHALACIÓ, HO-
MOLOGAT SEGONS CE.

10,000 14,28 142,80

H1453310 UT PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANS-
PIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB DITS  I
PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT
DE PUNT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA
AL CANELL.

10,000 2,77 27,70

H1455710 UT PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA
AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA,
AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS
SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SE-
GONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420.

5,000 2,34 11,70

H1461122 UT PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE
MITJA CANYA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, AMB PLANTI-
LLES I PUNTERA METÀL.LIQUES.

10,000 6,23 62,30

H1471101 UT CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ,
AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I FE-
RRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIRO-
LLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE.

5,000 41,44 207,20

H1483132 UT PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I
COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS.

10,000 9,98 99,80

H1484110 UT SAMARRETA DE TREBALL, DE COTÓ. 10,000 3,50 35,00
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Codi UM Descripció Amidament Preu Import

H1485800 UT ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLEC-
TANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471.

10,000 18,42 184,20

Total Capítol 1.025,65
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2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

Codi UM Descripció Amidament Preu Import

H1524357 UT CARTELL INDICATIU DE RISC DE 0,30x0,30 M,
SENSE SUPORT METÀL·LIC, INCLOENT LA
COL·LOCACIÓ I EL DESMUNTATGE POSTE-
RIOR

5,000 5,86 29,30

H1524361 H MÀ D'OBRA PER LA SENYALITZACIÓ 2,026 10,96 22,20

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

25,000 3,21 80,25

HBC10020 m Balisa lluminosa intermitent, inclou suports, con-
nexions, consum, part porporcional de cable de
connexió, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.

50,000 2,51 125,50

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

50,000 1,57 78,50

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 10,000 10,77 107,70

Total Capítol 443,45
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3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Codi UM Descripció Amidament Preu Import

@HQUA0 u Farmaciola amb reposició mensual del material
durant el transcurs de l'obra, així com l'assesso-
rament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic
d'empresa.

1,000 38,12 38,12

@HQU153 Mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35mm de gruix,revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 la-
vabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaquesturca,
2dutxes, mirall i complements de bany, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, en-
dolls i protecció diferencial. Col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

3,000 82,13 246,39

@HQU1H Mes Lloguer mòdul prefabricat de 4x2,3x2,6 m de pla-
fó d'acer lacat i aïllamentde35mmdegruix,revesti-
mentdeparetsambtaulerfenòlic, paviment de la-
mel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lam-
pisteria, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. Col·lo-
cat i amb desmuntatge inclòs.

3,000 82,13 246,39

Total Capítol 530,90
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ASSUMEIX DE LA COORDINACIÓ DELS 
ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT EN 

PROJECTE 
 

 



COORDINACIÓ DELS ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT EN PROJECTE 
 
Jordi Quera Miró, enginyer de camins, canals i ports (col·legiat número 6.513) i com a coordinador dels 
Estudis de Seguretat i Salut en projecte, declara haver tingut en compte els continguts inclosos en els tres 
Estudis de Seguretat i Salut durant la redacció d’aquests documents.  
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor de l’estudi de gestió de residus: 
 

 
 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ANNEX NÚMERO 2.- NORMATIVA 
D’OBLIGAT COMPLIMENT 



1.-  NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
El contractista encarregat de l’enderroc es compromet a complir totes les normes vigents i especialment 
les següents: 
 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 9 de Març de    1971. 
 RD 1627/1997 sobre Estudi de Seguretat i Salut. 
 Ordenanza del Trabajo de construcción, Vidrio y Cerámica del 28 d’Agost de 1 1970. 
 Pliego General de Condiciones de la Edificación. 
 Ordenances Municipals de la Construcció. 
 Real Decret 555/1986 de la Seguridad en la Construcción. 
 Norma N.T.E.-ADD Demolicions. 

 
La Direcció Facultativa, així com la propietat no es fan responsables dels accidents en que estigui 
involucrat el contractista per incompliment de les normes de seguretat, tant de les citades com de les no 
citades. 
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DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE 
CONDICIONS



3.1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
3.1.1.  Execució de la demolició 
 
El procés de demolició serà de dalt a baix, i baixant planta per planta, amb ordre i cura. Es prendran 
mesures per tal de no fer pols, regant contínuament les parets i el sostre, i sempre sense posar en perill 
l’estabilitat de l’estructura o materials que debilitats per la humitat o per qualsevol acció anterior i aquells 
materials que quedin en fals equilibri i que la seva caiguda pugui provocar accidents. 
 

a)  Medis auxiliars: 
 
Són aquells elements que intervenen per fer possible la realització dels treballs d’enderroc, en general son 
les eines, maquinària, maquinària lleugera, mitjana i pesada, soldadura, bastides, etc. Aquests elements 
intervenen de forma diferent segons el tipus de treball a realitzar: 
 
 a)   EINES: pics, martells, pales, palanques, mànegues, cordes, cables,.. 
 

b) MAQUINARIA LLEUGERA:  motoserra, gats hidràulics, ferroviaris,         
       martells trencadors, politja, extintors,.. 
 

c)  MAQUINARIA MITJANA:  cintes transportadores, compressors, dúmpers,       carregadores, 
extintors,... 

 
d) MAQUINARIA PESADA:  carregadores, retroexcavadores, trituradores,   
braç enderrocador,... 

 
e)  EQUIPS DE TALL:  oxicorte amb acetilè i oxigen motoserres, serres, discs,        radial,... 

 
f)  BASTIDES:  protecció amb xarxes, xarxes, tancaments, taulons,... 

 
g) EQUIPS DE CARREGA. 

 
h) EQUIPS DE TRANSPORT. 

 
 
3.1.2.  Demolició per elements 
 

a)  Desmuntatge: 
 
El desmuntatge d’un element no manipulable per una sola persona es realitzarà mantenint-lo penjat o 
tensat, evitant així les caigudes i les vibracions, que es poden trametre a la resta de l’estructura o als 
mecanismes de suspensió. 
 
El desmuntatge d’un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament des dels seus punts 
de suport, mitjançant mecanismes que treballin per sobre de la línia de suport de l’element i permetent el 
seu descens. 



El desmuntatge només podrà realitzar-se per elements desplaçables, no ancorat, situats a la façana fins a 
una alçada de dos plantes i tots  els de la planta baixa. Serà necessari tensar i/o arriostrar l’element, 
buidar interiorment el 1/3 del seu gruix i anular els ancoratges, aplicant la força per sobre del centre de 
gravetat de l’element. 
 
 b)  Recalços i arriostraments: 
 
Abans de l’enderroc es faran els recalços i arriostraments a tots aquells elements de l’edifici, que 
poguessin produir l’enderroc de part del mateix. 
 
Es tindrà especial precaució amb els ràfecs de coberta, goterons, buits de finestra, voltes i arcs. 
Contràriament als treballs d’enderroc aquests reforços es faran de baix a dalt, combinant-los de manera 
que puguin sostenir les parts en mal estat de l’edifici per tal de no canviar la seva solidesa i estabilitat. 
 
Les càrregues que suporten els recalços es trametran al terreny, als elements verticals i als sostres 
interiors en bon estat, sense superar la seva càrrega admissible. 
 
 c)  Enderroc de la coberta: 
 
Es realitzarà per zones d’aigües oposades, actuant en primer lloc per les línies més altes i equilibrant les 
càrregues. No s’enderrocarà la xapa de compressió del sostre ni es debilitaran les bigues i biguetes de 
l’últim sostre. 
 

d)  Enderroc de revestiment i d’escales:  
 
Es desmuntaran abans de començar l’enderroc de l’element resistent en el que estan col·locades, sense 
debilitar la xapa de compressió ni les bigues. Els cel-ras existents es trauran prèviament a la demolició del 
sostre o element resistent al que pertanyen. 
 
 e) Enderroc de sostres 
 
S’enderrocaran després d’haver eliminat tots els elements situats per sobre seu. Els voladissos 
s’enriostaran prèviament, així com el sostre que hagi cedit. Es trauran en primer lloc els voladís tallant-los 
a trossos.   
 
Els talls del sostre no deixaran elements en voladís sense arriostrar. Es tindrà especial compte per sota de 
sanitaris, junt a les baixants i en contacte amb les xemeneies. 
 
Quan el material de replè sigui solidari amb el sostre, s’enderrocarà al mateix temps que aquest. 
 
Sostre amb biguetes: 
 
S’enderrocarà l’entrebigat a ambdós costats de la bigueta sense debilitar-la, i quan sigui semi-bigueta, 
sense trencar la seva capa de compressió. Prèvia suspensió de la bigueta en els seus dos extrems, 
s’anul·laran els seus suports. 
Quan la bigueta sigui continua, prolongant-se a d’altres tramades, s’enriostarà prèviament la zona central 
del sostre de les contigües i es tallarà la bigueta a trossos interiors del suport continu. 
 



Lloses armades en una direcció: 
 
Es tallarà en tires paral·leles a l’armadura principal, de pes no superior a l’admès per la grua, i prèvia 
suspensió, als extrems de les tires, es trauran llavors els seus suports. 
 
Als suports continus amb prolongació a d’altres tramades, s’apuntalaran previament les zones de sostres 
contigües, tallant els extrems de la tira a enderrocar a trossos interiors del suport continu. 
 
Lloses armades en dos direccions: 
 
Es tallaran en quadres sense incloure les franges que uneixen els capitells, començant pel centre i seguint 
en espiral. 
S’hauran apuntalat prèviament els centres dels requadres contigus, i posteriorment es tallaran les franges 
dels sostres que uneixen els capitells i finalment s’enderrocaran aquests. 
  
 f)  Enderroc de parets: 
 
Amb anterioritat s’enderrocaran els elements que es recolzin a les parets, tals com encavallades, voltes, 
sostres, corretges, nervis, etc,... 
 
Les càrregues i arcs en buit no es trauran fins que s’hagi alleugerat la càrrega que graviti sobre ells. En els 
arcs s’equilibraran els esforços laterals i es recalçaran sense empènyer els tirants fins el seu enderroc, i , 
a mida que avanci l’enderroc de la paret, es trauran les cadenes i ampits. 
 
 g)  Enderroc de bigues: 
 
Prèviament s’enderrocaran tots els elements de la planta superior, parets, pilars i sostres, quedant lliure 
de càrregues. Es penjarà prèviament la part de la biga que vagi a desmuntar-se, tallant els seus extrems. 
No es deixaran bigues sense apuntalar. 
 
Quan els pilars siguin de formigó armat, es podrà enderrocar la peça només quan s’hagin tallat les 
armadures longitudinals de la seva part inferior, menys els de un dels seus costats que faran de tirant i es 
tallaran un cop enderrocat. Les parets de formigó armat s’enderrocaran igual que els pilars. 
 
 h)  Maquinària: 
 
Els compressors, martells, neumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia consulta amb la Direcció Facultativa. 
 
El bufador s’utilitzarà tenint en compte les normes relatives al seu us. 
 
La utilització de martells es restringirà quan les vibracions produïdes pels cops donats posin en perill 
l’estabilitat de l’edifici. En la utilització de grues, les càrregues es començaran a elevar lentament a fi de 
poder veure si es produeixen anomalies, en tal cas, es rectificaran després d’haver baixat un altre cop la 
càrrega amb el control del fre. 
 
La utilització de màquines es justifica a l’augmentar el rendiment i disminuir els riscos de caiguda des de 
grans altures, reduint al mateix, temps el nombre de persones exposades al risc. 
 



 i)  Parets: 
 
L’altura de l’edifici o part d’ell a enderrocar no serà superior a 2/3 de l’alçada màxima a la que pot arribar la 
màquina. D’aquesta manera el maquinista no rebrà l’impacte de materials en la caiguda. Qualsevol 
element a enderrocar es limitarà tant en la seva longitud com en la seva alçada, de forma que la 
resistència que oposi sigui sempre inferior a la força d’impuls de la màquina. No s’enderrocarà cap a 
elements no enderrocats prèviament. S’empenyeran des del quart superior de la seva alçada, i sempre 
per sobre del seu centre de gravetat. 
 
Els plans inclinats com cobertes, que puguin relliscar per sobre de la màquina s’enderrocaran prèviament. 
Es prendran totes les precaucions necessàries en els treballs d’enrasar parets i de lligar cables a elles. 
 
 j)  Cables: 
 
Els cables a utilitzar estaran lliures de nusos, talls, parts xafades, i variacions irregulars de diàmetre i no 
han de presentar zones doblegades. 
 
Els cables no es posaran en contacte amb arestes vives ni angles rectes, comprovant sempre abans i 
després del seu us. 
 

k)  Maquinària: 
 
La maquinària treballarà situada sobre terra ferma i els fronts d’atac no molestaran la màquina, de manera 
que pugui girar sempre 360º. S’aïllarà la zona de treball de la màquina. Les grues no s’utilitzaran per a 
realitzar esforços horitzontals oblics. 
 
 
3.1.3.  Runes 
 
S’evitarà la formació de pols, regant superficialment les runes. L’espai de caiguda de les runes serà acotat 
i vigilat. No s’acumularan runes amb un pes superior a 100 Kg/m2 sobre el sostre encara que estiguin en 
bon estat. 
 
Per a la retirada de la runa es podran utilitzar les tècniques següents: 
 
a) Per buidat de sostres:  Coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 a 15 m. 
distribuïts de tal manera que permetin una ràpida evacuació. Les runes seran d’una mida manipulable per 
una persona. 
 
b)  Amb grues:  Es disposarà d’un espai per a la seva instal·lació o zona per a descarregar la runa. 
 
c)  Amb caiguda lliure:  Només es farà des d’una altura màxima de dues plantes.   
 
 
 
 
 
 



3.1.4.  Procés de càrrega: 
 
 a)  Transport interior: 
 
El transport interior i durant l’enderroc es realitzarà mitjançant equips lleugers i mitjans. 
Depèn dels tipus d’elements per a transportar així com de la mida, pes, fragilitat, perill de manipulació i 
aprofitament. 
 
 b)  Magatzematge interior: 
 
El magatzematge es la acumulació de materials procedents de l’enderroc d’una  
zona determinada, aquest magatzematge es pot produir per la caiguda directa de 
material o durant el procés de transport. 
 c)  Transport: 
 
La càrrega dels productes resultants de l’enderroc sobre els mitjans de transport a abocador es faran amb  
maquinària adequada i transport en camió fins a l’abocador més proper. 
 
 
3.1.5.  Volum, tipus i destinació de les runes 
 
Donada la importància que el Decret 201/1994 dona als residus de la construcció, en aquest enderroc es 
proposa l’aprofitament màxim dels elements que estiguin  en bones condicions. 
 
El volum de les runes que es produiran el pot quantificar aproximadament en 1.329,82 m3. 
 
 a)  Tipus de runes que es produiran: 
 
Les runes que es produiran seran bàsicament del tipus petri, tal com fàbrica de totxo i pedra natural i 
artificial. També es produiran runes metàl·liques provinents de biguetes de les cobertes, i fustes. 
 
 b)  Destinació de runes: 
 
La runa es portarà a abocador autoritzat. 
 
 
3.1.6.  Eliminació del material de fibrociment: 
 
L’edifici a enderrocar conté elements de fibrociments tals com plaques ondulades de coberta i baixants 
ancorats i vists. 
 
Les plaques de fibrociment es troben a tota la coberta de les naus situades a Navas de Tolosa, 82-84-
84bis-86-88, Lepanto 133-135. Els m2 totals de plaques de fibrociment s’estimen en 2.150,00 m2 
aproximadament. 
 
Els treballs s’iniciaran per la zona mes elevada, amb el desmuntatge dels ganxos d’enclavament de les 
plaques, evitant en tot moment moviments sobtats que puguin originar dispersió de pols, descargolant els 



cargols o tallant amb eines manuals adequades, discriminant l’ús de màquines rotatòries que puguin 
generar pols a l’ambient. 
 
A continuació es trauran les plaques i es disposen a sobre de la plataforma de treball (palet). 
 
Un cop disposades totes les plaques, es procedirà a l’embalatge d’aquestes amb plàstic mecànicament 
resistent per evitar la perforació, amb senyalització el risc per presència d’amiant. 
 
En previsió de l’existència de plaques trencades (prèviament o durant la seva manipulació), s’aplicarà 
tractament humit amb una impregnació ancapsulant, procedint a la seva retirada i dipòsit en bosses de 
residus tipus Big-Bag, amb l’etiquetatge adequat. 
 
Tots els treballadors disposaran de màscares autofiltrants tipus FFP3 certificades, guants i granotes 
específiques evitant les butxaques i costures. 
 
La retirada de les plaques ja paletitzades, es farà amb vehicle homologat i preparat per al compliment de 
tota la normativa d’obligat compliment. 
 
El contractista contractat per a l’execució de les feines estarà obligat a la presentació d’un  
PLÀ DE TREBALL  específic per a la retirada de Fibrociment.  
 
Igualment estarà obligat a presentar la seva acreditació per a la manipulació d’aquest tipus de material 
RERA. 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor del projecte: 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 



3.2. PLEC DE CONDICIONS LEGALS I FACULTATIVES 
 
El contractista respondrà dels treballs a la Propietat, així com dels accidents que poguessin produir-se 
mitjançant una pòlissa de Responsabilitat Civil. 
 
La propietat nomenarà un tècnic per al seguiment de l’obra, al que el contractista no podrà refusar. 
 
La recepció de les obres es realitzarà quan l’empresa contractista d’acord amb la direcció de l’obra, acordi 
que els treballs contractats s’han realitzat totalment. En cas de no acceptar-la, s’aixecarà acta de defectes 
o falta de treballs per realitzar, mentre que el contractista deurà acceptar els terminis que li imposi la 
propietat. En cas de desacord es nomenarà un facultatiu a través del col·legi corresponent, per a que faci 
el seu dictamen sobre la qüestió en litigi. 
 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor del projecte: 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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PRESSUPOST GENERAL 



Núm: Capítol: Cost capítol: Percentatge:

1 GESTIÓ DE RESIDUS 78.150,00 100,00%
1.1 NAU 1 12.653,00 16,19%
1.2 NAU 2 7.090,00 9,07%
1.3 NAU 3 8.800,00 11,26%
1.4 NAU 4 5.784,00 7,40%
1.5 NAU 5 4.909,00 6,28%
1.6 NAU 6 4.662,00 5,97%
1.7 NAU 7 20.080,00 25,69%
1.8 NAU 8 7.071,00 9,05%
1.9 NAU 9 2.373,00 3,04%
1.10 NAU 10 4.728,00 6,05%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 78.150,00 100%

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a l'esmentada quantitat de:

SETANTA-VUIT MIL CENT CINQUANTA EUROS (78.150,00 €)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 78.150,00

   13,00% DESPESES GENERALS: 10.159,50

   6,00% BENEFICI INDUSTRIAL: 4.689,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA: 92.998,50

   21% IVA: 19.529,69

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 112.528,19

Ascendeix el present Pressupost d'Execució per Contracte a l'esmentada quantitat de:

CENT DOTZE MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (112.528,19 €)

Terrassa, a juliol de l'any 2016
L’autor del projecte d'enderroc:

Jordi Quera Miró
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513)

PRESSUPOST GENERAL PROJECTE D'ENDERROC DE 10 NAUS INDUSTRIALS. AL CARRER LEPANT 135 I 133, 
CARRER NAVAS DE TOLOSA 82, 84, 84bis, 86 I 88.
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DOCUMENT PER ACONSEGUIR L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL C/NAVAS DE TOLOSA 69 ENTRE C/PARE FONT I 
C/ROGER DE LLÚRIA (PM-NDT 069)” 
 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
En data 21 d’octubre de 2011 es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Terrassa el projecte que porta per títol: “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare 
Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”. 
 
En data 24 de gener de 2012 i número de registre 112810, va entrar al registre de l’Ajuntament de 
Terrassa el mateix projecte esmentat amb tot un seguit d’aspectes tècnics corregits per tal d’obtenir 
l’aprovació definitiva. 
 
Per a poder aconseguir aquesta aprovació definitiva es va demanar un major detall dels projectes 
d’enderrocs. 
 
Així doncs, en data 31 de juliol de 2012 es varen presentar els següents documents: 
 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 6 naus industrials i 1 habitatge, carrer 
Pare Font 124, carrer Navas de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A, 82B i 83. 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 10 naus industrials. Al carrer Lepant 135 
i 133, carrer Navas de Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88. 

 
En data 23 d’octubre de 2012, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa varen emetre un Informe 
demanant completar unes deficiències que havien detectat en els dos projectes d’enderrocs esmentats 
anteriorment. En concret, es tractava de: 
 

1) Justificació de compliment del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener. 
2) Justificació de compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer. 
3) Justificació de compliment Decret 89/2010, de 29 de juny. 
4) Incorporació del full d’assumeix de la DF segons la normativa del POUM de Terrassa. 
 

Per tal de facilitar la tasca de revisió del compliment de les emenes, es considera convenient unir en un 
mateix document tant els projectes d’enderroc com les posteriors deficiències que es varen detectar. 
 
 
2.- OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT 
 
L’objecte del document que es presenta tot seguit es el de proveir d’un major detall dels enderroc del 
“Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”, 
així com justificar les deficiències detectades en data 23 d’octubre de 2012, per tal de poder obtenir 
l’aprovació definitiva del “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare Font i c/Roger de 
Llúria (PM-NDT 069)”. 
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3.- ÍNDEX DEL DOCUMENT 
 
VOLUM 1 DE 3: 
 
1.- Justificació del compliment de major detall dels projectes d’enderrocs: 

1.1.- Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 6 Naus industrials i 1 habitatge, carrer 
Pare Font 124, carrer Navas de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A, 82B i 83. 
1.2.- Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 10 naus industrials: Al carrer Lepant 
135 i 133, carrer Navas de Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88. 

 
VOLUM 2 DE 3: 
 
2.- Justificació de compliment del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener 

2.1.- Estudi de caracterització inicial de sòls 
2.2.- Estudi complementari de caracterització de la qualitat del sòl 
2.3.- Anàlisis quantitatiu de riscos 

 
VOLUM 3 DE 3: 
 
3.- Justificació de compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer 
 3.1.- Estudi de gestió de residus al projecte d’enderroc de sis naus industrials i un  

habitatge al c/Navas de Tolosa, 69 de Terrassa 
3.2.- Estudi de gestió de residus al projecte d’enderroc de deu naus industrials al  
c/Navas de Tolosa, 69 de Terrassa 

 
4.- Justificació de compliment Decret 89/2010, de 29 de juny 
 
5.- Incorporació del full d’assumeix de la DF segons la normativa del POUM de Terrassa 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene como objeto presentar los trabajos realizados y resultados obtenidos 
en el Estudio de Caracterización Inicial de Suelos de varias parcelas ocupadas por naves 
industriales de una antigua zona industrial situada en el centro de Terrassa (Barcelona), en las 
calles Lepanto, Navas de Tolosa, Roger de Llúria y Pare Font de dicha localidad, para la 
tramitación del proyecto de urbanización de la zona. 
 
La clasificación en el POUM es de Suelo Urbano No Consolidado. El Plan de Mejora Urbana 
tiene aprobación definitiva y el Proyecto de Reparcelación y de Urbanización están pendientes 
de aprobación, debiendo ser subsanados. El Plan de Mejora Urbana se ha presentado a la 
Agencia de Residuos de Cataluña (Expediente Q0503/2010/03). 
 
En los meses de noviembre y diciembre de 2014 se realizó una Fase I de valoración del medio 
físico y una recopilación de la información disponible sobre los suelos objeto de estudio en 
cuanto a los antecedentes medioambientales y las actividades llevadas a cabo históricamente en 
el mismo que hayan podido suponer una afección potencial en éstos. La recopilación de 
información de las actividades en las naves se realizó a través de consultas al Ayuntamiento de 
Terrassa y a la Agencia de Residuos de Cataluña, así como de visitas al emplazamiento. 
 
Una vez recopilada la información disponible de los emplazamientos se llevó a cabo una Fase II 
de Evaluación Preliminar de la calidad del suelo, desarrollada entre los días 10 y 16 de marzo de 
2015, en la que se completó la inspección de aquellas naves que no habían podido ser visitadas 
con anterioridad, y se realizó una caracterización analítica del subsuelo de las parcelas a través 
de muestreo de suelos y aguas subterráneas mediante sondeos mecánicos e instalación de 
piezómetros. 
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2. AMBITO DE ESTUDIO 

 

El terreno objeto de estudio, denominado Sector “Navas de Tolosa 69”, se localiza en una 
antigua zona industrial de unos 8.400 m2, situada en el centro de Terrassa (Barcelona), en las 
calles Lepanto, Navas de Tolosa, Roger de Llúria y Pare Font. Las coordenadas UTM 
aproximadas del centro de la zona de estudio son X=417.800 e Y=4.600.735 (Huso 31 – Datum 
ETRS89).  
 
La zona de estudio está compuesta por varias parcelas ocupadas completamente por naves 
industriales sin uso desde hace años y cerradas con llave (en algunos casos con los accesos 
tapiados). Estas parcelas coexisten con viviendas unifamiliares de dos plantas, con garaje en 
planta baja y edificios de viviendas unifamiliares de varias pantas con locales comerciales en 
planta baja. 
 
La zona de estudio se incluye en la Hoja nº 392 “Sabadell”, escala 1:50.000, del Mapa 
Topográfico Nacional. En el plano 01 se localiza el área de estudio. 
 
A continuación se detallan todas las parcelas objeto del estudio, cuya distribución se muestra en 
el plano 04: 
 

 Parcela 1 – 7809202 DG 1070 B 0001 UO 
Incluye las naves 1A, 1B, 1C, 1D Norte, 1D Sur, 1E, 1F, 1G, 1I y 1H. 
Corresponde a la finca registral nº 8322-N descrita en el “Pla de millora urbana de 
remodelació de l’àmbit Navas de Tolosa (PM-NDT069), de Terrasa”. (Esta finca registral 
incluye todas las naves anteriores y la nave 6A según este plan). 
Según los números de las calles corresponde a: 

- Lepant 135: Nave 1A 
- Lepant 133: Naves 1C, 1D Norte, 1E, 1F y 1G 
- Navas de Tolosa 84, 86: Naves 1B, 1D Sur, 1H, 1I 

 
 Parcela 2 – 7809205 DG 1070 B 0001 AO 

Según el plano, incluye la nave 2. 
Corresponde a la finca registral nº 52248 descrita en el “Pla de millora urbana de 
remodelació de l’àmbit Navas de Tolosa (PM-NDT069), de Terrasa”.  
Según los números de las calles corresponde a: 

- Navas de Tolosa 82: Nave 2 
 

 Parcela 3 – 7908801 DG 1070 B 0001 OO 
Según el plano, incluye la nave 3. 
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Corresponde a la finca registral nº 10002-N descrita en el “Pla de millora urbana de 
remodelació de l’àmbit Navas de Tolosa (PM-NDT069), de Terrasa”.  
Según los números de las calles corresponde a: 

- Roger de Llúria 107: Nave 3 
 

 Parcela 4 – 7908802 DG 1070 B 0001 KO 
Según el plano, incluye la nave 4. 
Corresponde a la finca registral nº 9052-N descrita en el “Pla de millora urbana de 
remodelació de l’àmbit Navas de Tolosa (PM-NDT069), de Terrasa”.  
Según los números de las calles corresponde a: 

- Navas de Tolosa 81: Nave 4 
 

 Parcela 5 – 7908803 DG 1070 B 0001 RO 
Según el plano, incluye la nave 5. 
Corresponde a la finca registral nº 10642-N descrita en el “Pla de millora urbana de 
remodelació de l’àmbit Navas de Tolosa (PM-NDT069), de Terrasa”.  
Según los números de las calles corresponde a: 

- Navas de Tolosa 79: Nave 5 
 

 Parcela 6 – 7908804 DG 1070 B 0001 DO 
Según el plano, incluye las naves 6A y 6B. 
La nave 6B corresponde a la finca registral nº 8760 descrita en el “Pla de millora urbana 
de remodelació de l’àmbit Navas de Tolosa (PM-NDT069), de Terrasa”. Sin embargo, la 
nave 6A en el Pla de Millora está incluida en la finca registral nº 8322-N (bloque de naves 
1). 
Según los números de las calles corresponde a: 

- Pare Font 120: Nave 6A 
- Pare Font 122-124: Nave 6B 
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3. MEDIO FÍSICO 
 

3.1. Geomorfología 

 
El emplazamiento objeto de estudio está representado en la Hoja nº 392 “Sabadell” del Mapa 
Geológico del Instituto Geológico y Minero de España escala 1:50.000. Esta Hoja corresponde 
en su totalidad a la provincia de Barcelona y en ella quedan representadas tres unidades cuyos 
límites se dibujan sensiblemente SO-NE. Estas unidades son la Depresión del Vallé-Penedés 
(Mioceno), la Cordillera Prelitoral (Paleozoico Trías) y la depresión del Ebro (Eoceno), quedando 
definidas tanto estructuralmente como por el conjunto de materiales que las forman. 
Morfológicamente, los relieves más señalados corresponden a las facies detríticas gruesas del 
borde sur de la Depresión del Ebro: Montserrat (1.124 m) y Sant Llorenc del Munt (1.095 m). 
 
A una escala más reducida, en la zona de estudio la altitud media se encuentra alrededor de 
202 m, constituyendo el área con una pendiente media del 6% hacia el ESE. 
 

3.2. Litología 

 
La zona de estudio se enmarca en la depresión del Vallès, una cuenca relativamente estrecha de 
dirección NNW-SSE y limitada al nordeste y al sudoeste por fallas normales que fueron activas 
durante el Neógeno. Los sedimentos que rellenan la cuenca son neógenos y cuaternarios, y 
provienen principalmente de la erosión de rocas metamórficas, volcánicas y plutónicas del 
Paleozoico, rocas sedimentarias del Mesozoico, y rocas terrígenas del Paleógeno, que 
conforman la Sierra Prelitoral Catalana. 
 
De acuerdo al mapa geológico del IGME, los materiales que constituyen el subsuelo de Terrassa 
están formados por conglomerados de color pardo y matriz areno-arcillosa, del neógeno 
superior, así como dos niveles del neógeno medio-superior, uno de arcillas amarillas, areniscas y 
lentejones de conglomerados, y otro de conglomerados grises con matriz arenosa sin cementar. 
Localmente por encima de ellos se encuentran materiales cuaternarios de origen aluvial o 
coluvial. 
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3.3. Edafología  

 
En la Comarca Vallés Occidental se encuentran principalmente dos tipos de suelos (según la 
clasificación de la USDA), los Xerochrept (78% de la superficie comarcal) y los Xerorthent (22% 
de la superficie comarcal). 
 
Los Xerochrept son suelos profundos (1,00 – 1,50 m) con bajo contenido en materia orgánica, 
pH ligeramente ácido y textura franco-arenosa. 
 
Los Xerorthent en general son suelos profundos con contenido medio en materia orgánica, 
moderadamente básicos (aunque algunos son ácidos) y con textura franca o arcillosa. 
 
En la zona de Terrassa los suelos predominantes son de tipo Xerochrept. 
 

3.4. Hidrología superficial 

 
La zona de estudio se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Llobregat, incluida dentro 
del Distrito de Cuenca Hidrográica o Fluvial de Cataluña.  
 
El cauce más cercano a las parcelas estudiadas es el torrent de Vallparadís, que discurre, 
aproximadamente de norte a sur, a unos 350 m al sureste de las mismas. A unos 600 m al 
suroeste discurre, de noroeste a sureste, la riera del Palau, en la que vierte sus aguas el torrent 
de Vallaparadís a unos 1100 m al sur de la zona de estudio. A su vez, la riera del Palau confluye 
con la riera de les Arenes (que discurre aproximadamente de NNO a SSE a 1,5 km al noreste de 
las naves) a unos 3 km al SE de las parcelas, dando origen a la riera de Rubí, afluente del río 
Llobregat. 
 
La topografía de la zona de estudio y su ubicación con respecto a los cauces superficiales 
determinan una dirección principal de flujo subterráneo que se estima hacia el sureste. 
 
El contesto hidrológico e hidrogeológico de la zona de estudio aparece ilustrado en el plano 02 
del presente informe. 
 

3.5. Unidades Hidrogeológicas 

 
En cuanto a la hidrogeología, la zona de estudio se emplaza en la Unidad Hidrogeológica 10.18 
“Vallés” perteneciente a las Cuencas Internas de Cataluña (10). La tendencia de los niveles en 
dicha U.H. es al mantenimiento, presentando un gradiente medio del 2%. Se trata de facies 
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bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas sódicas, clorurado cálcicas y clorurado sódicas. En 
cuanto a la calidad de las aguas, son aceptables tanto para riego como para abastecimiento. Las 
entradas se realizan por lluvia directa (18-31 hm3/día) y a través de los ríos (1 hm3/día). Las 
salidas se llevan a cabo a través de los manantiales (0,5 hm3/día), bombeos (10 hm3/día) y ríos 
(7 hm3/día). Los caudales captados se usan principalmente para abastecimiento urbano (5,5 
hm3/día) y en el sector industrial (4,2 hm3/día); en menor medida se emplean para el sector 
agrícola (0,3 hm3/día). En cuanto a los parámetros hidráulicos registrados, se han medido 
permeabilidades del rango 0,01- 0,02 m/día y transmisividades de 1 a 30 m2/día. 
 
Teniendo en cuenta la topografía local y la localización de los cursos de agua superficial más 
cercanos, la dirección del flujo subterráneo en la zona de estudio se estima hacia el sureste, 
hacia el torrent de Vallparadís, cuyo cauce se encuentra a unos 350 m en esa dirección. 
  

3.6. Puntos de agua 

 
Se ha realizado la solicitud al Instituto Geominero de España (IGME) de los puntos de agua 
inventariados situados a una distancia de menos de 1km de la parcela objeto de estudio. En 
dicha consulta no se han localizado registros. Los puntos de agua más cercanos a las parcelas se 
han identificado a 3,5 Km al ENE, 3,9 Km al ESE y 4,1 Km, al SE. 
 
Además, durante la visita realizada a la zona de estudio, se realizó una inspección del entorno 
de la misma en busca de puntos de agua, no localizándose ninguno en el entorno de las 
parcelas en estudio. 
 

3.7. Meteorología local 

 
Conforme a la clasificación agroclimática de Papadakis el clima en la comarca Vallés Occidental, 
en la que se enmarca Terrassa, es de tipo Mediterráneo marítimo en la mitad meridional, 
condicionado por la proximidad del mar, y Mediterráneo continental en la mitad septentrional, 
quedando Terrassa enmarcado dentro de la zona de clima tipo Mediterráneo marítimo. 
 
En la comarca, el periodo frío o de heladas (nº de meses con temperatura media de las mínimas 
inferior a 7ªC) es de 4 meses en las zonas cercanas al mar y aumenta hacia el NO, llegando a 6-
7 meses, mientras que el periodo cálido (nº de meses con tª media de las máxima superior a 30º 
C) es de tan solo 0-1 meses. El periodo seco (meses con déficit hídrico) tiene una duración de 
entre 2 y 3 meses. La precipitación media anual es de 623,1 mm. 
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En Terrassa, las temperaturas medias mínima, media y máxima anuales son de 2,4, 14,5 y 29,4 
ºC respectivamente, para una precipitación media anual de 645 mm (datos de la estación 
meteorológica “Terrassa, Plaza de la Cruz”). 
 

3.8. Vegetación 

 
En la Comarca Vallés Occidental el terreno forestal representa el 35,2% de la superficie del 
terreno, concentrado en la zona septentrional de la comarca, en forma de bosque de coníferas 
(60%), bosque de frondosas (13%), bosque mixto (8%)m matorral boscoso de transición 
(11%) y matorrales de vegetación esclerófila (8%). En la zona suroriental, en la que se 
encuentra Terrassa, se entremezclan las superficies no agrícolas (31,8% de la superficie 
comarcal) y las tierras de cultivo (33%). Entre los cultivos dominan los cultivos herbáceos 
(78,64%, principalmente cereal) sobre los leñosos (principalmente frutales y olivares). 
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4. ESTUDIO HISTÓRICO DEL EMPLAZAMIENTO 
 
Para realizar el estudio histórico del emplazamiento se consultaron las fotografías aéreas 
históricas disponibles en la web del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, entre los 
años 1946 (foto más antigua disponible) y la actualidad, se realizó una consulta al 
Ayuntamiento de Terrassa sobre los usos conocidos de las naves que ocupan las parcelas a 
investigar, y se solicitó información a la Agencia de Residuos de Cataluña en relación a 
expedientes de calidad del suelo en las parcelas. Asimismo durante los trabajos de campo se 
realizaron visitas a al interior de todas las naves, para observar su estado actual e intentar 
averiguar mediante indicios sus usos anteriores. 
 
Respecto a la información obtenida a través de las fotografías aéreas históricas del 
emplazamiento, se constata la existencia de las naves en las parcelas de estudio desde al menos 
el año 1946 (fecha de la fotografía más antigua disponible) excepto en el caso de la nave 4 
(Parcela 4 – 7908802 DG 1070 B 0001 KO), cuya construcción, por lo que se puede observar 
en el histórico de fotos, parece corresponder a algún momento entre los años 1956 y 1984 (no 
se dispone de fotografías intermedias), ya que en la foto de 1956 parece que no existe 
edificación alguna en esta parcela mientras que en la foto de 1984 se observa claramente la 
existencia de la nave. Las fotografías aéreas consultadas se incluyen en el anexo A-1 de este 
informe. 
 
Con respecto a los usos de las naves, todas ellas se encuentran actualmente si uso. Por otro 
lado, dada la antigüedad de las naves es posible que hayan albergado diversas actividades a lo 
largo del tiempo. A continuación se detalla la información obtenida del Ayuntamiento de 
Terrassa (ver anexo A-2) y de las visitas realizadas al interior de las naves: 
 
Parcela 1 – 7809202 DG 1070 B 0001 UO 

Según el plano, incluye las naves 1A, 1B, 1C, 1D Norte, 1D Sur, 1E, 1F, 1G, 1H y 1I. 

Corresponde a la finca registral nº 8322-N descrita en el Plan de Mejora Urbana de 
Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069) de Terrassa. (Esta finca registral incluye todas 
las naves anteriores y la nave 6A según este plan). 

Según los números de las calles corresponde a: 

- Lepant 135: Nave 1A 
- Lepant 133: Naves 1C, 1D Norte, 1E, 1F y 1G 
- Navas de Tolosa 84, 86: Naves 1B, 1D Sur, 1H, 1I 
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Información suministrada por el Ayuntamiento sobre actividades desarrolladas históricamente 
en la parcela: 

- Lepant 135: sin información 
- Lepant 133: carpintería-ebanistería, fabricación de tejidos. 
- Navas de Tolosa 84, 86: sin información 

 
Información derivada de la visita de campo: 

- Lepant 135: Nave 1A: La nave se encuentra vacía y no se han observado indicios de su 
actividad pasada. Se observan manchas de grasa en el suelo. El pavimento es de losetas 
de hormigón, cuyas juntas no parecen estancas y en algunos puntos aparecen 
levantadas. 

- Lepant 133:  
o 1C: La nave se encuentra vacía y no se han observado indicios de su actividad 

pasada. El pavimento es de losetas de hormigón, cuyas juntas no parecen 
estancas. Su estado de conservación es malo en algunas zonas. No se observan 
indicios de afección. 

o 1D Norte: La nave se encuentra vacía y no se han observado indicios de su 
actividad pasada. El pavimento es de grandes bloques de hormigón en buen 
estado de conservación. No se observan indicios de afección 

o 1E: Es una zona de paso hacia otras naves (en parte no techada). En esta zona se 
observaron basuras/residuos/escombros, que incluyen una garrafa de un 
producto denominado ENERGOL HLP-HM-46 (aceite hidráulico de base 
mineral). También existe una rejilla que parece de aguas pluviales. 

o  1F: La base de esta nave tiene un desnivel con respecto a 1E, por la que se 
accede, de 0,5 m, con caída en vertical. El pavimento es de grandes bloques de 
hormigón, con algunas grietas. En esta zona se observaron 
basuras/residuos/escombros, que incluyen latas de aceite y un bidón de un 
producto denominado SIL POWER H-100 (aceite de engrase). 

o 1G: Es una zona interior que parece un muelle de carga con un montacargas. 
- Navas de Tolosa 84, 86:  

o 1B: En el momento de la visita a esta nave (marzo de 2015) se encontraba llena de 
escombro, chatarra, material de obra (vallas, andamios, etc..), pallets de madera,  
bidones vacíos y basura. En una de las esquinas quedan los restos de un 
pequeño taller con algunos botes de pintura y de adhesivo para PVC. En la 
esquina contraria se encuentra un servicio y una pequeña pila elevada 
aproximadamente 1 m sobre el suelo, con manchas de pintura en sus paredes. El 
suelo es de bloques de hormigón aparentemente en buen estado de 
conservación, aunque debido a la gran cantidad de materiales acumulados sobre 
el suelo no ha sido posible realizar una observación completa del mismo. 
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o 1D Sur: El pavimento es de planchas de hormigón en buen estado. Dentro de la 
nave se encuentran cajas con piezas de fontanería de PVC. Hay muchos 
excrementos de aves, y zonas con humedad, pero no se apreciaron indicios de 
afección. En la esquina sureste de la nave se encuentra lo que parece una 
estación transformadora, a la que no se ha podido acceder, que se encuentra 
ocupada por una persona que lo utiliza como vivienda. 

o 1H: Se encuentra vacía y sin indicios de su actividad pasada. El pavimento es de 
planchas de hormigón en buen estado. Hay muchos excrementos de aves, y 
zonas con humedad, pero no se apreciaron indicios de afección. Una parte de la 
nave es un vestuario con aseos. 

o 1I: Nave accesible desde la nave 1H. La nave está vacía (solo se han observado 
dos bidones de 5 litros, vacíos) y sin indicios de su actividad pasada. El 
pavimento es de hormigón en buen estado, y aparentemente sin indicios de 
afección, aunque con algunas manchas de humedad. 

 

Parcela 2 – 7809205 DG 1070 B 0001 AO 

Según el plano, incluye la nave 2. 

Corresponde a la finca registral nº 52248 descrita en el Plan de Mejora Urbana de 
Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069) de Terrassa.  

Según los números de las calles corresponde a: 

- Navas de Tolosa 82: Nave 2 
 

Información suministrada por el Ayuntamiento sobre actividades desarrolladas históricamente 
en la parcela: 

- Navas de Tolosa 82: Pañales y vendas (sanitarias) 
 

Información derivada de la visita de campo: 

- Navas de Tolosa 82: Nave 2. La nave consta de dos partes bien diferenciadas, una de 
ellas es una nave diáfana y vacía con pavimento de losetas de cemento en buen estado 
y sin indicios de afección. La otra parte corresponde a lo que parecen las oficinas y 
servicios de la nave, con pavimento de baldosa cerámica (servicios) y de moqueta. El 
acceso se ha realizado a través de la pared de la nave 1I. En el techo de la nave diáfana 
y en la puerta de acceso (tapiada) por la calle Navas de Tolosa, se encuentran sendos 
carteles con el nombre de la empresa BIGBOX, dedicada al alquiler de trasteros. 
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Parcela 3 – 7908801 DG 1070 B 0001 OO 

Según el plano, incluye la nave 3. 

Corresponde a la finca registral nº 10002-N descrita en el Plan de Mejora Urbana de 
Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069) de Terrassa.  

Según los números de las calles corresponde a: 

- Roger de Llúria 107: Nave 3 
 

Información suministrada por el Ayuntamiento sobre actividades desarrolladas históricamente 
en la parcela: 

- Roger de Llúria 107: Sin actividad 
 

Información derivada de la visita de campo: 

- Roger de Llúria 107: La nave está dividida en tres partes diferenciadas. Dos de ellas (que 
denominaremos 3A y 3B) se encuentran a nivel del suelo mientras que la otra ocupa el 
piso superior de la nave 3A, sin acceso a través de la misma. Las dos naves inferiores 
tienen accesos independientes. La nave 3A tiene su acceso a través de una pequeña 
puerta elevada unos 2 m con respecto a la cota de la calle, desnivel que se salva 
mediante una escalera metálica, y aparenta ser un pequeño taller de mecanizado, en el 
que se conserva un pequeño torno en una de los laterales, con el suelo de losetas de 
hormigón con manchas oscuras y dentro de la nave se observan restos de basura. La 
nave contigua, sin conexión con la anterior, tiene acceso por un portón y tiene mayores 
dimensiones, aparentando ser un garaje con el suelo de loseta de hormigón en buen 
estado y sin signos de afección.  No se ha accedido a la nave superior a la 3A, ya que no 
se ha considerado relevante al no entrar en contacto con el suelo objeto del estudio (el 
techo de esta nave es  el suelo de la nave 3A. 

 

Parcela 4 – 7908802 DG 1070 B 0001 KO 

Según el plano, incluye la nave 4. 

Corresponde a la finca registral nº 9052-N descrita en el descrita en el Plan de Mejora Urbana 
de Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069) de Terrassa.  

Según los números de las calles corresponde a: 

- Navas de Tolosa 81: Nave 4 
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Información suministrada por el Ayuntamiento sobre actividades desarrolladas históricamente 
en la parcela: 

- Navas de Tolosa 81: Tejidos de algodón – fabricación de textiles de lana - oficina 
comercial – fabricación de productos de plástico-poliester-PVC – Industria de 
semielaborados del plástico. 
 

Información derivada de la visita de campo: 

- Navas de Tolosa 81: La nave tiene el suelo de loseta de cemento, con algunos 
desconchones y manchas oscuras, y en su interior se encuentran embalajes vacíos. Una 
parte de la nave está dedicada a aseos y a oficina y hay también lo que aparenta ser una 
báscula en el suelo, cerca de la entrada a la nave. 

 

Parcela 5 – 7908803 DG 1070 B 0001 RO 

Según el plano, incluye la nave 5. 

Corresponde a la finca registral nº 10642-N descrita en el Plan de Mejora Urbana de 
Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069) de Terrassa.  

Según los números de las calles corresponde a: 

- Navas de Tolosa 79: Nave 5 
 

Información suministrada por el Ayuntamiento sobre actividades desarrolladas históricamente 
en la parcela: 

- Navas de Tolosa 79: Sin actividad 
 

Información derivada de la visita de campo: 

- Navas de Tolosa 79: Se trata de una antigua vivienda abandonada de dos plantas y  
tapiada a la que no se ha accedió por considerarse irrelevante para los fines del estudio 
al no ser una actividad industrial. 

 

Parcela 6 – 7908804 DG 1070 B 0001 DO 

Según el plano, incluye las naves 6A y 6B. 
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La nave 6B corresponde a la finca registral nº 8760 descrita en el Plan de Mejora Urbana de 
Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069) de Terrassa. Sin embargo, la nave 6A en el 
Plan de Mejora está incluida en la finca registral nº 8322-N (bloque de naves 1). 
 
Según los números de las calles corresponde a: 

- Pare Font 120: Nave 6A 
- Pare Font 122-124: Nave 6B 

 

Información suministrada por el Ayuntamiento sobre actividades desarrolladas históricamente 
en la parcela: 

- Pare Font 120: Instalación de maquinaria para la industria de “doblados y torcidos” – 
maquinaria industrial hilo de algodón. 

- Pare Font 122-124: Sin información 
 

Información derivada de la visita de campo: 
- Pare Font 120: Al acceder a dicha nave se ha constatado que se encuentra dividida en 

dos naves independientes, que denominaremos 6A1 y 6A2. La nave 6A1 se encuentra 
sin uso y tiene el suelo de bloques de hormigón con juntas aparentemente mal selladas, 
en el que se observan grietas y desconchones, así como restos de acumulaciones de 
agua (charcos), si bien no se han observado indicios de afección. Una parte de la nave 
está dedicada a oficinas y aseos. La nave contiene cajas, embalajes y botellas de platico 
vacías, algunas aparentemente sin usar. En algunos de estos embalajes se puede ver el 
nombre del destinatario, que corresponde a la empresa Packfeeder, con domicilio en la 
calle Pare Font nº 120 de Terrassa, dedicada al diseño y fabricación de sistemas de 
posicionamiento y orientación de envases, para industrias farmacéuticas, cosméticas, de 
alimentación, químicas, etc. La nave 6A2, con puerta de acceso a través de la calle 
Navas de Tolosa, se encuentra también sin uso y tiene suelo de bloques de hormigón sin 
signos de afección, aunque con las juntas aparentemente mal selladas. No se han 
encontrado indicios de su actividad pasada. En su interior se observan restos de botes de 
pintura y disolventes, así como restos del desmantelamiento de conducciones de aire 
acondicionado, incluyendo el recubrimiento de los mismos, constituido por un material 
amarillo fibroso que podrían contener amianto. 

 
- Pare Font 122-124: La nave se encuentra vacía y sin uso y no se han observado indicios 

que permitan determinar la actividad pasada en la misma. El suelo es de losa de 
hormigón en buen estado y sin signos de afección, aunque con las juntas 
aparentemente mal selladas.  
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En ninguna de las naves visitadas se han observado depósitos (aéreos o subterráneos) de 
materias primas, productos o residuos potencialmente peligrosos. 
 
Respecto a la consulta realizada a la Agencia de Residuos de Cataluña en relación a expedientes 
de calidad del suelo en las parcelas, la única información existente en los archivos de la Agencia 
se refiera al expediente Q0503/2010/3, que no incluye ningún dato sobre calidad del suelo sino 
que corresponde únicamente a la presentación por parte del Ayuntamiento de Terrassa del Plan 
de Mejora Urbana de Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069) y a un informe 
preliminar de Situación. La respuesta de la Agencia de Residuos de Cataluña se incluye en el 
anexo A-2). 
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5. ENTORNO DE RIESGOS 

5.1.  Reconocimiento de campo 
 

La zona de estudio está compuesta por varias parcelas ocupadas completamente por naves 
industriales sin uso desde hace años y cerradas con llave (en algunos casos con los accesos 
tapiados). Estas parcelas coexisten con viviendas unifamiliares de dos plantas, con garaje en 
planta baja y edificios de viviendas multifamiliares de varias pantas con locales comerciales en 
planta baja. No se han encontrado garajes subterráneos en el entorno de las parcelas de 
estudio. 
 
La zona donde se localizan las parcelas tiene pendiente hacia el este, por lo que la construcción 
de las naves ha requerido de explanación del terreno bien mediante excavación mediante 
relleno. En la parcela situada más al norte (naves 1 (A, B, C, D, E, F, G, H e I) y 2) se observa 
que la base de algunas naves no está a la misma cota que las naves colindantes. Por el 
contrario, la base de las naves 1A y 3A se encuentra por debajo de la cota de la calle. 
 
No se han localizado pozos, surgencias o captaciones de aguas subterráneas en el entorno de la 
zona de estudio. En cuanto a cursos de agua superficial, el cauce más cercano a las parcelas 
estudiadas es el torrent de Vallparadís, que discurre, aproximadamente de norte a sur, a unos 
350 m al sureste de las mismas. A unos 600 m al suroeste discurre, de noroeste a sureste, la 
riera del Palau, en la que vierte sus aguas el torrent de Vallaparadís a unos 1100 m al sur de la 
zona de estudio. 
 

5.2. Usos del suelo en la parcela y su entorno 

 
Las parcelas forman parte de dos manzanas de edificios en las que coexisten las naves 
industriales con los edificios de viviendas. Ambas manzanas están separadas por la calle Navas 
de Tolosa.  
 
En la manzana norte se encuentran las naves 1 (A, B, C, D, E, F, G, H e I) y 2 formando un 
núcleo que limita por el oeste con edificios de viviendas habitadas (entra las viviendas y las 
naves hay patios pertenecientes a las viviendas), por el norte con la calle Lepanto (de un solo 
carril), al otro lado de la cual se encuentran edificios de viviendas habitadas, por el noreste con 
naves industriales en uso, por el este con la calle Pare Font (de un solo carril), al otro lado de la 
cual se encuentran más naves industriales en uso, y por el sur con la calle Navas de Tolosa, al 
otro lado de la cual se encuentran el resto de las naves (manzana sur). 
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En cuanto a la manzana sur, en ella se encuentran las naves 3 (A y B), 4, 5 y 6 (A1, A2 y B), 
todas ellas ocupando el límite norte de la manzana. Al norte las naves limitan con la calle Navas 
de Tolosa, al otro lado de la cual se encuentra la manzana norte, al este limitan con la calle Pare 
Font y con naves industriales y comerciales, al sur limitan con naves industriales sin uso y con 
viviendas unifamiliares habitadas, al suroeste limitan con viviendas habitadas y por el oeste 
limita con la calle Roger de Llúria, al otro lado de la cual se encuentran edificios de viviendas 
multifamiliares con locales comerciales en planta baja. 
 
Los usos del suelo pueden verse en el plano 05 “Entorno y usos del suelo”. 
 

5.3. Entorno de riesgos y potenciales vías de exposición 

 
Teniendo en cuenta la actividad industrial en la zona de estudio en el pasado y los datos 
recopilados de las diversas fuentes, se considera afectable el suelo y el agua subterránea en el 
subsuelo de la zona estudiada.  
 
Los receptores potenciales considerados son: 
 

Situación actual 
- Trabajadores de las naves industriales en el entorno inmediato. 
- Residentes del entorno inmediato. 
- Usuarios y calidad de aguas superficiales en el torrent de Vallparadís. 

 
Futuro potencial 

- Trabajadores en obras de construcción. 
- Residentes de los edificios de viviendas en las parcelas ocupadas actualmente por las 

naves industriales. 
 
A priori las potenciales vías de exposición mediante las que un posible receptor podría entrar en 
contacto con una supuesta afección existente en el subsuelo de la parcela son las siguientes: 

- Ingestión y contacto dérmico con los suelos superficiales (trabajadores en obras de 
construcción). 

- Inhalación de partículas de suelo en espacios abiertos (trabajadores en obras de 
construcción). 

- inhalación de compuestos volátiles en espacios abiertos por volatilización de 
contaminantes en el subsuelo (trabajadores y residentes del entorno inmediato). 

- inhalación de compuestos volátiles en espacios interiores por volatilización de 
contaminantes en el subsuelo (trabajadores y residentes en el entorno cercano y en los 
edificios a construir en la parcela). 
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- Descarga de contaminantes a través de las aguas subterráneas en el torrent de 
Vallparadís (criterios de calidad de aguas superficiales y usuarios del río). 
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6. INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO. ESTRATEGIA DE MUESTREO Y 
CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA 

6.1.  Potenciales contaminantes caracterizados 

 
Teniendo en cuenta la información recopilada en cuanto a los usos históricos del suelo en las 
diferentes parcelas a investigar, se ha considerado oportuno analizar los siguientes compuestos, 
en suelo y/o agua subterránea: 
 

 En el suelo: todos los compuestos incluidos en el Anexo V del Real Decreto 9/2005, así 
como Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (valor de referencia incluido en el Anexo 
IV del RD 9/2005) y los metales y metaloides con valores de referencia para la salud 
humana definidos por la Agencia de Residuos de Cataluña. 

 En el agua subterránea: Barrido de amplio espectro que incluye los compuestos con 
valores de referencia definidos por la Agencia Catalana del Agua (lista QUASAR), los 
compuestos incluidos en el Anexo V del RD 9/2005 y los compuestos con valor de 
referencia en la legislación holandesa. 

 

6.2. Criterios para la ubicación de puntos de muestreo (PDM) 

 
Los puntos de muestreo se han ubicado teniendo en cuenta los datos disponibles en cuanto a la 
actividad en las parcelas de estudio así como las observaciones de campo (tipo y estado del 
suelo, indicios superficiales de afección), y tratando de abarcar la totalidad de la superficie de 
estudio de una manera aproximadamente homogénea. 
 
De esta manera los sondeos se han ubicado en las siguientes localizaciones: 

 Sondeo P1: En el centro de la nave 1A, de actividad desconocida y con el suelo de losetas 
de hormigón no estancas y levantadas en algunos puntos.  

 Sondeo P2: en la nave 1E y limitando con la nave 1F. La nave 1E es una zona de paso 
con acumulación de basura, escombros y residuos y con una rejilla aparentemente de 
pluviales, mientras que la nave 1F es una nave sin información precisa de su uso pasado 
(los datos disponibles indican carpintería-ebanistería y fabricación de tejidos) y con el 
suelo de hormigón con grietas, en la que se observaron basuras, residuos y escombros, 
incluyendo latas de aceite y un bidón de un producto denominado SIL POWER H-100 
(aceite de engrase). 

 Sondeo P3; en el interior de la nave 4, relacionada según la información disponible con la 
fabricación de textiles de lana y de productos de plástico-poliéster-PVC, con suelo de 
loseta de cemento levantado en algunos puntos y con manchas oscuras. 
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 Sondeo P4: en la nave 6A1, en la que la información histórica menciona actividades de 
instalación de maquinaria para doblados y torcidos y maquinaria industrial para hilo de 
algodón, y se conoce el uso de la misma por parte de una empresa de diseño y 
fabricación de sistemas de posicionamiento y orientación de envases, y en la que el 
suelo de hormigón tiene las juntas aparentemente mal selladas, se observan grietas y 
restos de acumulación de agua sobre el mismo. 

 Sondeo P5: en la nave 1D sur, junto al transformador. 
 Sondeo P6: aproximadamente en el centro de la nave 1B, con abundantes restos de 

escombro, material de obra, chatarra, y basura en general, y que contaba con un 
pequeño taller en una esquina y una pila con manchas de pintura en la esquina 
contraria. 

 
En los sondeos P1 y P4, en los que se observó la aparición de agua durante la perforación de los 
sondeos, se han instalado piezómetros y se ha muestreado el agua captada por estos 
piezómetros.  
 
También se instaló piezómetro en el interior del sondeo P3, al objeto de construir una red 
piezométrica triangular que permitiera construir un mapa de isopiezas en el que poder 
comprobar de manera aproximada la dirección de flujo subterráneo supuesta, pero en este 
piezómetro no se ha captado ningún nivel de agua. 
 
La ubicación de los puntos de muestreo se presenta en el plano 06 “Ubicación de puntos de 
muestreo”. 
 

6.3. Trabajos realizados 

 
Los trabajos de campo se desarrollaron de acuerdo a las directrices establecidas en relación a las 
medidas de seguridad e higiene, por el Plan de Seguridad y Salud desarrollado por HERA 
TRATESA para la realización del presente estudio. 
 
Los trabajos de campo de la Fase II se realizaron entre los días 10 y 16 de marzo de 2015. 
 
6.3.1. Ejecución de sondeos 
 
Con el fin de investigar y reconocer el subsuelo en profundidad dentro de las parcelas se han 
realizado 6 sondeos (P1 a P6) repartidos en las naves mencionadas en el epígrafe 7.2. 
 
Los sondeos se realizaron a rotación, en seco, con extracción de testigo continuo y a 116 mm 
de diámetro. Esto ha permitido observar la litología en detalle, la alteración del subsuelo 
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atendiendo a las características organolépticas, la posible aparición de un horizonte saturado en 
los primeros horizontes del terreno y la toma de muestras de suelo. 
 
Las profundidades alcanzadas en los sondeos y sus coordenadas se recogen en la siguiente 
tabla, en la que se indica además aquellos sondeos en los que se ha instalado piezómetro: 
 

Tabla 1. Profundidad y coordenadas (Datum ETRS90, Huso 31) de los sondeos 

Punto de 
muestreo 
(sondeos) 

Profundidad Coordenada X UTM Coordenada Y UTM Cota (m.s.n.m.) 

P1 8,00 m 417771,945 4600180,349 203,264 
P2 8,00 m 417795,831 4600178,420 202,298 
P3 8,00 m 417785,158 4600097,253 203,067 
P4 8,00 m 417838,345 4600125,052 200,128 
P5 8,00 m 417793,856 4600142,598 202,500 
P6 8,00 m 417774,694 4600150,202 203,446 

m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar 

 

Las columnas litológicas de los sondeos se incluyen en el anexo A-3 “Columnas litológicas”. 
 
La ubicación de los sondeos se presenta en el plano 06 “Ubicación de puntos de muestreo”. 
 
 
6.3.2. Instalación de piezómetros 
 
Con objeto de constituir una red de puntos de control de las aguas subterráneas en el 
emplazamiento, que permita controlar la piezometría de la zona saturada y la toma de muestras 
de agua subterránea, se instalaron tres piezómetros, en los sondeos P1 y P4, en los que se 
observó aparición de agua durante la perforación, y en P3, instalado a pesar de no observarse 
presencia de agua durante la perforación, a fin de poder realizar una mapa de isopiezas en caso 
de que tras la instalación el terreno cediese algo de agua. Las características constructivas de los 
piezómetros son siguientes: 
 

 Tubería piezométrica ciega de PVC SBF-DN 50.  
 Tubería piezométrica ranurada de PVC SBF-DN 50, ranurado 0,2 mm. 
 Instalación de tapón roscado en la base de la tubería. 
 Empaquetadura de gravilla silícea (2-4 mm) 
 Sellado del pozo con bentonita de 1,00 m de potencia mínima en superficie. En superficie 

se empleó también 0,20 m de mortero de cemento. 
 Tapa de registro metálica estanca provista de mecanismo de cierre. 
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Las características de acondicionamiento de los piezómetros (tubería ciega y tubería ranurada) 
se detallan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Características de los piezómetros instalados 

Piezómetro Profundidad del
piezómetro 

Tramo ranurado de la tubería 

P1 8,00 m Desde 2 m hasta el final 
P3 8,00 m Desde 2 m hasta el final 
P4 8,00 m Desde 3 m hasta el final 

 
Las características de acondicionamiento de los piezómetros (tubería ciega y tubería ranurada) 
se recogen en el anexo A-3 “Columnas litológicas” y en el plano 07 “Cortes geológicos”. 
 
6.3.3. Levantamiento topográfico (*) 
 
Una vez finalizada la instalación de los piezómetros se ha procedido al levantamiento 
topográfico de los puntos de muestreo con coordenadas X, Y, Z UTM (Datum ETRS90, Huso 
30). Los resultados de estas mediciones se incluyen en la tabla 1 de este informe. 
 
6.3.4. Muestreo y analítica 
 
Para la caracterización ambiental del suelo de la parcela se han analizado dos muestras de suelo 
por sondeo. Los criterios empleados para la selección de muestras de suelo fueron la 
concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV) medidos en campo mediante PID y las 
características organolépticas observadas en el suelo durante la perforación de los sondeos.  
 
Así mismo, con el objetivo de cumplir con los procedimientos de calidad internos, se ha tomado 
un duplicado (SD) de la muestra de suelo del sondeo P1 a 0,5 m de profundidad (muestra S6 
(0,5m), así como una muestra de blanco de suelo (SB) que acompañó a las muestras durante el 
transporte. 
 
La correspondencia de los puntos de muestreo con las muestras de suelo tomadas y los análisis 
realizados aparece reflejada en la siguiente tabla: 
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Tabla nº 3. Correspondencia entre puntos de muestreo, muestras de suelo y analítica realizada 

Punto de 
muestreo 

Profundidad de 
muestreo Muestra Analítica en las muestras de suelo 

Sondeo P1 0,50 m S1 (0,5m) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo P1 4,00 m S1 (4,0m) 
TPH, Anexo V del RD 9/2005 (PAH, COV halogenados, COV 

no halogenados, Anilinas, Plaguicidas, PCB) 
Sondeo P2 0,50 m S2 (0,5m) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo P2 4,0 m S2 (4,0m) 
TPH, Anexo V del RD 9/2005 (PAH, COV halogenados, COV 

no halogenados, Anilinas, Plaguicidas, PCB) 

Sondeo P3 0,50 m S3 (0,5m) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo P3 2,50 m S3 (2,5m) 
TPH, Anexo V del RD 9/2005 (PAH, COV halogenados, COV 

no halogenados, Anilinas, Plaguicidas, PCB) 

Sondeo P4 1,80 m S4 (1,8m) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo P4 4,0 m S4 (4,0m) 
TPH, Anexo V del RD 9/2005 (PAH, COV halogenados, COV 

no halogenados, Anilinas, Plaguicidas, PCB) 

Sondeo P5 0,50 m S5 (0,5m) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo P5 4,50 m S5 (4,5m) 
TPH, Anexo V del RD 9/2005 (PAH, COV halogenados, COV 

no halogenados, Anilinas, Plaguicidas, PCB) 

Sondeo P6 0,50 m S6 (0,5m) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo P6 4,00 m S6 (4,0m) 
TPH, Anexo V del RD 9/2005 (PAH, COV halogenados, COV 

no halogenados, Anilinas, Plaguicidas, PCB) 
 

En cuanto a las muestras de agua subterránea, se tomaron dos muestras, una por piezómetro 
que ha captado agua (P1 y P4), que se han denominado igual que los piezómetros en las que se 
tomaron (P1 y P4) y en todas ellas se ha realizado un barrido analítico amplio que incluye los 
compuestos incluidos para suelos en los anexos IV y V del RD 9/2005, y los compuestos 
incluidos en la lista Quasar de la Agencia Catalana del Agua, excepto el butil ftali butilglicolato 
(nº CAS 85-70-1) debido a que todos los laboratorios consultados por Hera Tratesa han 
expresado la imposibilidad de realizar dicho análisis, ya fuera acreditado o no. 
 
Además con el objetivo de cumplir con los procedimientos de calidad internos, se ha tomado un 
duplicado (PD) de la muestra de agua del piezómetro P4 y una muestra de blanco de agua (PB), 
que acompañaron a las muestras de P1 y P4 durante el transporte, y en las que se han 
analizado los mismos parámetros que en el resto de las muestras. También se han analizado dos 
muestras dos muestras de limpieza de la batería de perforación de los sondeos, (PBL y PBLV en 
las que se han analizado diferentes contaminantes según su volatilidad), cumpliendo con los 
procedimientos de calidad internos. 
 
Los procedimientos, técnicas y métodos analíticos empleados en laboratorio se recogen en el 
anexo A-9 “Procedimientos, técnicas y métodos analíticos empleados en el laboratorio”, así 
como en los correspondientes certificados de laboratorio que se incluyen en el Anexo A-5 de 
este informe. 
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Los límites de detección varían en función del compuesto, de la técnica analítica empleada y del 
volumen de muestra analizada y se incluyen igualmente en los correspondientes certificados 
analíticos en el Anexo A-5. 
 

6.4. Criterios normativos 

 
6.4.1. Criterios normativos para suelos 
 
Se ha tomado como normativa los niveles genéricos de referencia (NGR) para la protección de 
la salud humana en suelos de uso urbano recogidos en el Anexo V del Real Decreto 9/2005, del 
14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y el valor de 50 
mg/kg indicado para aceites minerales en el Anexo IV de dicho Real Decreto, así como los 
Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para metales y metaloides para la protección de la salud 
humana en suelos de uso urbano editados por la Agencia de Residuos de Cataluña. 
 
Los estándares de calidad se recogen en el anexo A-8 ”Estándares de calidad”. 
 
6.4.2. Criterios normativos para aguas 
 
Se han considerado los valores genéricos de intervención (VGI) de los compuestos incluidos en 
la lista Quasar que indica los valores de referencia considerados por la Agencia Catalana del 
Agua (ACA) en emplazamientos contaminados por fuentes de origen puntual distintos a 
estaciones de servicio. En el caso de aquellos contaminantes analizados no incluidos en dicha 
lista (y por tanto sin valor de referencia), se han considerado como referencia los niveles de 
intervención de la Normativa Holandesa1, utilizados a nivel internacional para investigaciones 
medioambientales.  
 
Los valores establecidos por dicha norma se recogen en el anexo A-8 “Estándares de calidad”. 
 

                                                 
1 Circular sobre remediación del suelo. Netherlands Government Gazette of the April 2012, nº67. 



Sector “Navas de Tolosa 
69” 

Terrassa – 
Barcelona 04/2015 Estudio de Caracterización 

Inicial de Suelos 

 
  

 

 
HERA TRATESA S.A.U.  28 
C/ Isla de Hierro, 7. 1º. 28703. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID. 
Tel.: (+34) 91 736 21 77 – Fax: (+34) 91 358 94 60 
www.heraholding.com 

 

7. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SUBTERRÁNEO 

7.1. Litología y estructura del terreno 

 
De manera general, los materiales atravesados en los puntos de muestreo presentan la siguiente 
secuencia de techo a muro: 
 
Material de relleno 
 
- Una solera de loseta de cemento o de hormigón de entre 0,05 m y 0,40 m de espesor 
(dependiendo de la nave), presente en todos los puntos de muestreo. 
 
- Nivel A: Relleno antrópico formado por materiales heterogéneos (arcillas, arenas y grava) con 
fragmentos antrópicos (principalmente fragmentos de ladrillo y ocasionalmente escorias de 
fundición), desde la base de la solera hasta una profundidad media de 1,77 m (entre 0,5 m en 
P1 y 2,2 m en P4), con una permeabilidad aparente variable de baja a alta. En P4 bajo este 
relleno se ha encontrado otro nivel de relleno de limos arcillosos con cantos calcáreos y 
fragmentos de cristal hasta una profundidad de 3,8 m, con permeabilidad aparente baja a 
media. 
 
Terreno natural 
 
- Nivel B: arcillas y arcillas arenosas de color rojizo con cantos calcáreos que aparece en los 
sondeos P1 y P2 bajo el nivel de relleno antrópico, con un espesor medio de 1,65 m y con 
permeabilidad aparente muy baja a baja. 
 
- Nivel C: limos areno-arcillosos de color ocre con cantos calcáreos, con un espesor medio 
de 1,75 m, que aparece en todos los sondeos excepto P1 y P2, a profundidades variables entre 
1,7 y 4,2 m y cuya base se encuentra entre 3,4 y 5,0 m de profundidad. La permeabilidad 
aparente de este nivel es baja. 
 
- Nivel D: arenas y gravas arcillo-limosas (puntalmente llegan a ser arcillas con gravas) de 
colores marrones y rojizos y con cantos calcáreos, presentes en todos los sondeos, con el techo 
a una profundidad media de 4,25 m (entre 3,4 m en P6 y 5,0 m en P4) y un espesor medio de 
2,18 m. La permeabilidad aparente de este nivel es baja a media (puntualmente media a alta en 
P3). 
 
- Nivel E: limos y arcillas margosas de colores ocres y verdes que se han cortado en la base 
de todos los sondeos excepto P3, a una profundidad media de 6,12 m, aparentemente 
impermeables o muy poco permeables. 
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Los detalles de los horizontes atravesados y la profundidad de los sondeos pueden verse en el 
anexo A-3 “Columnas litológicas”. 
 
Durante la perforación de los sondeos se detectó la presencia de niveles discontinuos de agua 
de muy poca entidad en los sondeos P1 y P4, que se instalaron como piezómetro, a una 
profundidad de 4,50 m en P1 y de 5,50 m en P4 (la cota del sondeo P1 está a 3,136 m sobre la 
cota del sondeo P4), en ambos casos dentro del nivel D. El nivel E constituye la base 
impermeable de este nivel de agua. En P3, en el que se reconocieron los materiales del nivel D 
con una permeabilidad aparente mayor que en el resto de los sondeos, aunque no se cortó nivel 
de agua durante la perforación, se instaló piezómetro en su interior, considerando la posibilidad 
de aparición de agua pasado un tiempo tras la instalación del piezómetro, situación que no se 
ha producido. 
 

7.2. Características de la Zona No Saturada (ZNS) 

 
7.2.1. Extensión de la ZNS 
 
En los sondeos P1 y P2, los materiales de los niveles A, B, C y D hasta alcanzar el nivel de agua 
identificado en el subsuelo, que se cortó a una profundidad media de 5,0 m (entre 4,5 m en P1 
y 5,5 m en P4). Los materiales del Nivel E constituyen la base impermeable del nivel de agua 
identificado en los sondeos. En el resto de los sondeos todos los materiales reconocidos 
constituyen zona no saturada. 
 
7.2.2. Barreras a la percolación vertical de contaminantes 
 
Si bien los materiales del nivel C tienen permeabilidad aparente baja a muy baja, estos 
materiales solo se han reconocido de manera puntual en los sondeos P1 y P2. En el resto de los 
sondeos los materiales atravesados en la zona no saturada hasta alcanzar el nivel D tienen 
permeabilidades que oscilan entre baja a media y puntualmente media a alta, por lo que no 
pueden considerarse una barrera efectiva a la percolación de contaminantes hasta el nivel de 
agua identificado en el subsuelo, si bien este nivel aparece de manera discontinua y en los 
sondeos realizados solo se ha cortado en P1 y P4. El nivel E, sí presenta rasgos de permeabilidad 
aparente muy baja a impermeable y podría considerarse una barrera efectiva a la percolación de 
contaminantes hasta niveles de agua que potencialmente podrían encontrarse a profundidades 
mayores a las investigadas. 
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7.3. Características de la Zona Saturada (ZS) 

 
7.3.1. Niveles preferenciales de movilización horizontal 
 
Los sondeos realizados en la parcela han identificado la presencia de agua en el subsuelo que se 
ha cortado solamente en los sondeos P1 y P4, a una profundidad media de 5,0 m, asociado al 
nivel D (arenas y gravas arcillo-limosas) que se ha cortado en todos los sondeos perforados. Este 
nivel de agua constituye un nivel discontinuo, posiblemente asociado a lentejones de mayor 
permeabilidad y extensión limitada dentro del nivel D, y con la información obtenida en los 
sondeos, no puede considerase un nivel de movilización horizontal de importancia relevante. 
 
 
7.3.2. Medición de niveles piezométricos 
 
En la siguiente tabla aparecen recogidos los niveles piezométricos obtenidos en los trabajos 
realizados en marzo de 2015: 
 
 

Tabla nº 4. Medidas piezométricas (16/03/2015) 

Piezómetro 
Cota 

topográfica 
(m) 

Nivel 
producto 

(m) 

Nivel 
piezométrico

(m) 

Espesor
aparente de

producto 
(m)

Cota 
piezómétrica 

(m) 

Características
organolépticas

P1 203,264 - 7,65 - 195,614 Sin alteración

P3 203,067 - - - - Sin alteración

P4 200,128 - 5,67 - 194,458 Sin alteración
Referencia: arqueta de protección de los piezómetros. 

 

La profundidad media del nivel piezométrico medido el día 16 de marzo de 2015 se encontraba 
a 6,66 m. 
 
El agua no forma un nivel continuo pero en caso de considerarse como tal, con las mediciones 
piezométricas en P1 y P4 se calcula un gradiente de flujo subterráneo del 1,11% hacia el 
sureste, entre P1 y P4.  
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8. CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA 

8.1. Suelos 

 
8.1.1. Aire intersticial del suelo. Mediciones Head Space 
 
Durante la ejecución de los sondeos se llevó a cabo un análisis in situ sobre los testigos 
recuperados del contenido de compuestos volátiles orgánicos (COV) a intervalos de un metro 
de profundidad. La medición de COV se realizó mediante un analizador portátil de vapores 
orgánicos tipo PID (calibrado con isobuteno). Los resultados obtenidos en las mediciones de 
COV (ppm) en dichos testigos se recogen en la siguiente tabla: 
 

Tabla nº 5. Mediciones de COV en los testigos de los puntos de muestreo 

Profundidad
(m) P1 P2 P3 P4 P5 P6

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

No se han detectado COV en ninguna de las mediciones realizadas. 
 
8.1.2. Alteraciones organolépticas 
 
Durante la ejecución de los sondeos se observaron los siguientes indicios de alteración 
organoléptica: 
 

 P1: alteración de color en el relleno antrópico desde 0,05 m (inmediatamente bajo la 
loseta de la solera) hasta 0,3 m de profundidad. 

 P2: ligera alteración de color en el relleno antrópico desde 0,2 m (inmediatamente bajo la 
solera de hormigón) hasta 1,0 m de profundidad. 

 P3: Fuerte alteración de color en el relleno antrópico entre 1,20 y 2,60 m de 
profundidad. 

 P4: Fuerte alteración de color en el suelo entre 1,1 y 2,20 m de profundidad. 
 P5: ligero olor indeterminado en el suelo entre 4,10 y 4,60 m de profundidad. 
 P6: no se detectaron indicios organolépticos de afección. 
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8.1.3. Análisis de contaminantes 
 
Durante la realización de los puntos de muestreo se procedió a la toma de 2 muestras simples 
de suelo por sondeo. Los criterios empleados para la selección de muestras fueron la 
concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV) medidos en campo mediante PID y las 
características organolépticas observadas en el suelo durante la perforación de los sondeos. 
 
Los resultados analíticos de laboratorio obtenidos en las muestras de suelo analizadas se 
exponen en las siguientes tablas, junto con sus valores de referencia, resaltando en negrita las 
concentraciones que superan los valores de referencia: 
 

  



ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO (FASE II) EN LA PARCELA 
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Tabla nº 6. Resultados analíticos de las muestras de suelo (marzo 2015) 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S1 
(0,5m) 

S1 
(4,0m) 

S2 
(0,5m) 

S2 
(4,0m) 

S3 
(0,5m) 

S3 
(2,5m) 

Incerti. 
(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) mg/kg 

50 
--- <35 --- <35 --- <35 - 

C10-C28 (DRO) mg/kg --- <12 --- <12 --- 20 30 

BTEX 

Benceno mg/kg 1 --- <0,005 --- <0,005 --- <0,005 - 
Tolueno mg/kg 30 --- <0,050 --- <0,050 --- <0,050 - 

Etilbenceno mg/kg 20 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
Xilenos (Suma m+p+o ) mg/kg 100 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

PAH 

Naftaleno mg/kg 8 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,407 30 

Acenafteno mg/kg 60 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,021 30 
Fluoreno mg/kg 50 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,057 30 

Antraceno mg/kg 100 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,118 30 
Fluoranteno mg/kg 80 --- <0,010 --- <0,010 --- 1,20 30 

Pireno mg/kg 60 --- <0,010 --- <0,010 --- 1,03 30 
Benzo(a)antraceno mg/kg 2 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,578 30 

Criseno mg/kg 100 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,588 30 
Benzo(b)fluoranteno mg/kg 2 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,854 30 

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 20 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,333 30 
Benzo(a)pireno mg/kg 0,2 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,553 30 

Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kg 3 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,421 30 
Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,3 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,113 30 

CLOROFENOLES 

2-clorofenol mg/kg 10 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
2,4@2,5-diclorofenol mg/kg 1 --- <0,040 --- <0,040 --- <0,040 - 

2,4,6-triclorofenol mg/kg 9 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
2,4,5-triclorofenol mg/kg 100 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

Pentaclorofenol mg/kg 0,1 --- <0,006 --- <0,006 --- <0,006 - 

CRESOLES Y FENOLES 

Fenol mg/kg 70 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

2-metilfenol (o-cresol) mg/kg - --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

m,p-cresol mg/kg - --- <0,20 --- <0,20 --- <0,20 - 

Suma cresoles mg/kg 40 --- <0,30 --- <0,30 --- <0,30 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S1 
(0,5m) 

S1 
(4,0m) 

S2 
(0,5m) 

S2 
(4,0m) 

S3 
(0,5m) 

S3 
(2,5m) 

Incerti. 
(%) 

COV HALOGENADOS 

Diclorometano mg/kg 6 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

Cloroformo mg/kg 3 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
1,1-dicloroetano mg/kg 70 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

1,2-dicloroetano mg/kg 0,5 --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
1,1-dicloroetileno mg/kg 0,1 --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

1,2-dicloropropano mg/kg 0,5 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 
Cis 1,3-dicloropropeno mg/kg 0,7 (suma 

cis+trans) 
--- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Trans 1,3-dicloropropeno mg/kg --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

1,1,2-tricloroetano mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Tricloroetileno mg/kg 7 --- <0,010 --- <0,010 --- 1,68 40 

Tetracloruro de carbono mg/kg 0,5 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
1,1,2,2-tetracloroetano mg/kg 0,3 --- <0,100 --- <0,100 --- <0,100 - 

Tetracloroetileno mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,159 40 
Clorobenceno mg/kg 10 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

1,2-diclorobenceno mg/kg 70 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
1,4-diclorobenceno mg/kg 4 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

1,2,4-triclorobenceno mg/kg 9 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

Cloruro de vinilo mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

COV NO HALOGENADOS 
Acetona mg/kg 10 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Estireno mg/kg 100 --- <0,040 --- <0,040 --- <0,040 - 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

Clordano-cis mg/kg 0,1 (suma 
cis+trans) 

--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Clordano-trans mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexacloroetano mg/kg 0,9 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexaclorobutadieno mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

alfa-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Hexaclorobenceno mg/kg 0,1 --- <0,005 --- <0,005 --- <0,005 - 

beta-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
gamma-Hexaclorociclohexano (lindano) mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S1 
(0,5m) 

S1 
(4,0m) 

S2 
(0,5m) 

S2 
(4,0m) 

S3 
(0,5m) 

S3 
(2,5m) 

Incerti. 
(%) 

Delta-Hexaclorociclohexano  mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Aldrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Heptacloro epóxido-cis mg/kg 0,1 (suma 

cis+trans) 
--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Heptacloro epóxido-trans mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
2,4-DDE mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

4,4´-DDE mg/kg 6 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,018 40 
2,4-DDD mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

4,4´-DDD mg/kg 7 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

2,4-DDT mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- 0,013 40 
4,4´-DDT mg/kg 2 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,073 46 

Endosulfán I (alfa) mg/kg 6 (suma 
alfa+beta) 

--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Endosulfán II (beta) mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Dieldrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Endrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

PCB 

PCB 28 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 52 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 101 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 118 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 138 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 153 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- 0,0035 40 
PCB 180 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- 0,0032 40 

PCB total mg/kg 0,08 --- <0,021 --- <0,021 --- <0,021 - 

ANILINAS p-cloroanilina mg/kg 3 --- <0,30 --- <0,30 --- <0,30 - 

METALES 

Antimonio mg/kg 6 1,21 --- 2,01 --- 0,61 --- 20 

Arsénico mg/kg 30 12,1 --- 14,4 --- 16,2 --- 20 
Bario mg/kg 880 104 --- 166 --- 64,5 --- 20 

Berilio mg/kg 40 <0,010 --- <0,010 --- 0,043 --- 20 
Cadmio mg/kg 5,5 <0,40 --- <0,40 --- <0,40 --- - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S1 
(0,5m) 

S1 
(4,0m) 

S2 
(0,5m) 

S2 
(4,0m) 

S3 
(0,5m) 

S3 
(2,5m) 

Incerti. 
(%) 

Cromo III mg/kg 1000 19,6 --- 20,4 --- 38,8 --- - 

Cromo VI mg/kg 10 0,478 --- 0,406 --- 1,67 --- 20 
Cromo (total) mg/kg - 20,0 --- 20,8 --- 40,4 --- 20 

Cobalto mg/kg 45 9,72 --- 15,1 --- 12,4 --- 20 
Cobre mg/kg 310 37,2 --- 98,6 --- 28,4 --- 20 

Plomo mg/kg 60 24,6 --- 64,3 --- 28,0 --- 20 
Mercurio mg/kg 3 <0,20 --- <0,20 --- <0,20 --- - 

Molibdeno mg/kg 7 2,99 --- 5,34 --- 7,83 --- 20 
Níquel mg/kg 470 24,1 --- 22,1 --- 44,0 --- 20 

Selenio mg/kg 7 <2,0 --- <2,0 --- <2,0 --- - 
Talio mg/kg 4,5 <0,50 --- <0,50 --- <0,50 --- - 

Estaño mg/kg 1000 1,6 --- 4,4 --- <1,0 --- 20 
Vanadio mg/kg 190 32,3 --- 33,8 --- 80,6 --- 20 

Zinc mg/kg 650 56,7 --- 70,9 --- 45,9 --- 20 
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Tabla nº 6 (continuación). Resultados analíticos de las muestras de suelo (marzo 2015) 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S4 
(1,8m) 

S4 
(4,0m) 

S5 
(0,5m) 

S5 
(4,5m) 

S6 
(0,5m) 

S6 
(4,0m) 

Incerti. 
(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) mg/kg 

50 
--- <35 --- <35 --- <35 - 

C10-C28 (DRO) mg/kg --- <12 --- <12 --- <12 - 

BTEX 

Benceno mg/kg 1 --- <0,005 --- <0,005 --- <0,005 - 

Tolueno mg/kg 30 --- <0,050 --- <0,050 --- <0,050 - 
Etilbenceno mg/kg 20 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

Xilenos (Suma m+p+o ) mg/kg 100 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

PAH 

Naftaleno mg/kg 8 --- <0,010 --- 0,020 --- <0,010 30 
Acenafteno mg/kg 60 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Fluoreno mg/kg 50 --- <0,010 --- 0,010 --- <0,010 30 
Antraceno mg/kg 100 --- <0,010 --- 0,031 --- <0,010 30 

Fluoranteno mg/kg 80 --- <0,010 --- 0,496 --- <0,010 30 
Pireno mg/kg 60 --- <0,010 --- 0,361 --- <0,010 30 

Benzo(a)antraceno mg/kg 2 --- <0,010 --- 0,167 --- <0,010 30 
Criseno mg/kg 100 --- <0,010 --- 0,106 --- <0,010 30 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 2 --- <0,010 --- 0,223 --- <0,010 30 
Benzo(k)fluoranteno mg/kg 20 --- <0,010 --- 0,108 --- <0,010 30 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,2 --- <0,010 --- 0,204 --- <0,010 30 
Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kg 3 --- <0,010 --- 0,130 --- <0,010 30 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,3 --- <0,010 --- 0,032 --- <0,010 30 

CLOROFENOLES 

2-clorofenol mg/kg 10 --- <0,020 --- <0,025 --- <0,020 - 
2,4@2,5-diclorofenol mg/kg 1 --- <0,040 --- <0,040 --- <0,040 - 

2,4,6-triclorofenol mg/kg 9 --- <0,020 --- <0,025 --- <0,020 - 
2,4,5-triclorofenol mg/kg 100 --- <0,020 --- <0,025 --- <0,020 - 

Pentaclorofenol mg/kg 0,1 --- <0,006 --- <0,025 --- <0,006 - 

CRESOLES Y FENOLES 

Fenol mg/kg 70 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

2-metilfenol (o-cresol) mg/kg - --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

m,p-cresol mg/kg - --- <0,20 --- <0,20 --- <0,20 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S4 
(1,8m) 

S4 
(4,0m) 

S5 
(0,5m) 

S5 
(4,5m) 

S6 
(0,5m) 

S6 
(4,0m) 

Incerti. 
(%) 

Suma cresoles mg/kg 40 --- <0,30 --- <0,30 --- <0,30 - 

COV HALOGENADOS 

Diclorometano mg/kg 6 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

Cloroformo mg/kg 3 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

1,1-dicloroetano mg/kg 70 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
1,2-dicloroetano mg/kg 0,5 --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

1,1-dicloroetileno mg/kg 0,1 --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
1,2-dicloropropano mg/kg 0,5 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Cis 1,3-dicloropropeno mg/kg 0,7 (suma 
cis+trans) 

--- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Trans 1,3-dicloropropeno mg/kg --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

1,1,2-tricloroetano mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Tricloroetileno mg/kg 7 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Tetracloruro de carbono mg/kg 0,5 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
1,1,2,2-tetracloroetano mg/kg 0,3 --- <0,100 --- <0,100 --- <0,100 - 

Tetracloroetileno mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Clorobenceno mg/kg 10 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

1,2-diclorobenceno mg/kg 70 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
1,4-diclorobenceno mg/kg 4 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

1,2,4-triclorobenceno mg/kg 9 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

Cloruro de vinilo mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

COV NO HALOGENADOS 
Acetona mg/kg 10 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Estireno mg/kg 100 --- <0,040 --- <0,040 --- <0,040 - 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

Clordano-cis mg/kg 0,1 (suma 
cis+trans) 

--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Clordano-trans mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexacloroetano mg/kg 0,9 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexaclorobutadieno mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

alfa-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Hexaclorobenceno mg/kg 0,1 --- <0,005 --- <0,005 --- <0,005 - 

beta-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S4 
(1,8m) 

S4 
(4,0m) 

S5 
(0,5m) 

S5 
(4,5m) 

S6 
(0,5m) 

S6 
(4,0m) 

Incerti. 
(%) 

gamma-Hexaclorociclohexano (lindano) mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Delta-Hexaclorociclohexano  mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Aldrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Heptacloro epóxido-cis mg/kg 0,1 (suma 
cis+trans) 

--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Heptacloro epóxido-trans mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

2,4-DDE mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

4,4´-DDE mg/kg 6 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

2,4-DDD mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

4,4´-DDD mg/kg 7 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
2,4-DDT mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

4,4´-DDT mg/kg 2 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Endosulfán I (alfa) mg/kg 6 (suma 

alfa+beta) 
--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Endosulfán II (beta) mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Dieldrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Endrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

PCB 

PCB 28 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 52 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 101 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 118 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 138 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 153 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 180 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB total mg/kg 0,08 --- <0,021 --- <0,021 --- <0,021 - 

ANILINAS p-cloroanilina mg/kg 3 --- <0,30 --- <0,30 --- <0,30 - 

METALES 

Antimonio mg/kg 6 2,76 --- <0,50 --- <0,50 --- 20 
Arsénico mg/kg 30 27,0 --- 12,8 --- 13,4 --- 20 

Bario mg/kg 880 205 --- 94,5 --- 94,7 --- 20 
Berilio mg/kg 40 <0,010 --- <0,010 --- <0,010 --- - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S4 
(1,8m) 

S4 
(4,0m) 

S5 
(0,5m) 

S5 
(4,5m) 

S6 
(0,5m) 

S6 
(4,0m) 

Incerti. 
(%) 

Cadmio mg/kg 5,5 <0,40 --- <0,40 --- <0,40 --- - 

Cromo III mg/kg 1000 27,1 --- 29 --- 17,8 --- 20 
Cromo VI mg/kg 10 0,498 --- 1,45 --- 0,716 --- 20 

Cromo (total) mg/kg - 27,6 --- 30,4 --- 18,5 --- 20 
Cobalto mg/kg 45 20,3 --- 9,92 --- 7,22 --- 20 

Cobre mg/kg 310 231 --- 95,4 --- 24,9 --- 20 
Plomo mg/kg 60 123 --- 44,5 --- 14,1 --- 20 

Mercurio mg/kg 3 <0,21 --- <0,20 --- <0,20 --- - 
Molibdeno mg/kg 7 10,1 --- 1,83 --- 0,59 --- 20 

Níquel mg/kg 470 46,1 --- 22,3 --- 15,7 --- 20 
Selenio mg/kg 7 <2,0 --- <2,0 --- <2,0 --- - 

Talio mg/kg 4,5 <0,50 --- <0,50 --- <0,50 --- - 
Estaño mg/kg 1000 19,2 --- 1,6 --- 1,2 --- 20 

Vanadio mg/kg 190 52,7 --- 29,4 --- 21,7 --- 20 
Zinc mg/kg 650 97,8 --- 91,1 --- 45,1 --- 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO (FASE II) EN LA PARCELA 
(PARC.PR1-APR12/06M), localizada en la C/ Antonio López 195(B) Madrid (MADRID) 
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Los resultados analíticos de laboratorio obtenidos en las muestras de suelo en el presente 
estudio, muestran los siguientes resultados: 
 
- TPH: puntualmente se ha detectado una concentración de TPH C10-C28 inferior al valor 
de referencia en la muestra de P3 a 2,5 m de profundidad. No se han detectado TPH en 
ninguna de las restantes muestras analizadas. 
 
- PAH: Se han detectado concentraciones de benzo(a)pireno superiores a al valor de 
referencia para este compuesto en las muestras de P3 a 2,5 m de profundidad y de P5 a 4,5 m 
de profundidad. En estas mismas muestras se han detectado concentraciones de otros PAH 
inferiores a sus respectivos valores de referencia. 
 
- COV HALOGENADOS: Se han detectado concentraciones puntuales de tricloroetileno y 
tetracloroetileno en concentraciones inferiores a sus correspondientes valores de referencia, en 
la muestra de P3 a 2,5 m de profundidad. 
 
- PESTICIDAS ORGANOCLORADOS: puntualmente se han detectado trazas de 4,4-DDE, 
2,4-DDT y 4.4-DDT en concentraciones inferiores a sus respectivos valores de referencia, en la 
muestra de P3 a 2,5 m de profundidad. 
 
- PCBs: puntualmente se han detectado trazas de PCB 153 y PCB 180, con una 
concentración inferior al valor de referencia para estos compuestos (sumatorio, individualmente 
carecen de valor de referencia en el RD 9/2005). 
 
- METALES: la concentración de plomo supera puntualmente el valor de referencia para 
este metal en las muestras del relleno obtenidas en P2 a 0,5 m de profundidad y P4 a 1,8 m de 
profundidad, y la concentración de molibdeno superan su valor de referencia en las muestras 
del relleno antrópico obtenidas en P3 a 0,5 m de profundidad y P4 a 1,8 m de profundidad. El 
resto de metales detectados tienen concentraciones inferiores a los valores de referencia. 
 
- El resto de contaminantes analizados no se ha detectado en ninguna de las muestras de 
suelo analizadas. 
 
Los resultados analíticos en suelo se muestran en el Plano 08, en que para simplificar se han 
incluido solo aquellos resultados que superan los valores de referencia considerados. 
 
En la muestra S3 (2,5m), en la que se detectó la presencia de trazas de TPH, se ha realizado un 
análisis de TPH de cadenas C6-C40 desglosado en cadenas alifáticas y aromáticas, cuyos 
resultados se incluyen en la tabla siguiente: 
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Tabla nº 7. Análisis de TPH en suelo desglosado por cadenas (marzo 2015).  

Suelos Unid. Valor normativo 
S3 

(2,5m) 
Incert. 
(%) 

HC 
alifáticos 

>C6-C8 mg/kg - <5,0 - 
>C8-C10 mg/kg - <5,0 - 

>C10-C12 mg/kg - <2,0 - 
>C12-C16 mg/kg - <3,0 - 
>C16-C21 mg/kg - <5,0 - 
>C21-C35 mg/kg - 13,8 30 
>C35-C40 mg/kg - <5,0 - 

HC 
aromáticos 

>C6-C7 mg/kg - <0,120 - 
>C7-C8 mg/kg - <0,050 - 

>C8-C10 mg/kg - <0,80 - 
>C10-C12 mg/kg - <2,0 - 
>C12-C16 mg/kg - <3,0 - 
>C16-C21 mg/kg - 5,3 30 
>C21-C35 mg/kg - 13,3 30 
>C35-C40 mg/kg - <5,0 - 

 

Así mismo, con el objetivo de cumplir con los procedimientos de calidad internos, se ha tomado 
un duplicado (SD) de la muestra de suelo S6 (0,5m), así como una muestra de blanco de suelo 
(SB) que acompañó a las muestras durante el transporte. La siguiente tabla muestra los 
resultados obtenidos en la muestra de suelo S6 (0,5m) y en las muestras de duplicado (SD) y 
blanco (SB): 
 

Tabla nº 8. Resultados analíticos en suelo (marzo 2015). Muestras de control 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S6 
(0,5m) SD SB Incerti. 

(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) mg/kg 

50 
--- --- <35 - 

C10-C28 (DRO) mg/kg --- --- <12 - 

BTEX 

Benceno mg/kg 1 --- --- <0,005 - 

Tolueno mg/kg 30 --- --- <0,050 - 
Etilbenceno mg/kg 20 --- --- <0,020 - 

Xilenos (Suma m+p+o ) mg/kg 100 --- --- <0,030 - 

PAH 

Naftaleno mg/kg 8 --- --- <0,010 - 
Acenafteno mg/kg 60 --- --- <0,010 - 

Fluoreno mg/kg 50 --- --- <0,010 - 
Antraceno mg/kg 100 --- --- <0,010 - 

Fluoranteno mg/kg 80 --- --- <0,010 - 
Pireno mg/kg 60 --- --- <0,010 - 

Benzo(a)antraceno mg/kg 2 --- --- <0,010 - 
Criseno mg/kg 100 --- --- <0,010 - 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 2 --- --- <0,010 - 
Benzo(k)fluoranteno mg/kg 20 --- --- <0,010 - 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,2 --- --- <0,010 - 
Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kg 3 --- --- <0,010 - 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,3 --- --- <0,010 - 

CLOROFENOLES 2-clorofenol mg/kg 10 --- --- <0,020 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S6 
(0,5m) SD SB 

Incerti. 
(%) 

2,4@2,5-diclorofenol mg/kg 1 --- --- <0,040 - 

2,4,6-triclorofenol mg/kg 9 --- --- <0,020 - 
2,4,5-triclorofenol mg/kg 100 --- --- <0,020 - 

Pentaclorofenol mg/kg 0,1 --- --- <0,006 - 

CRESOLES Y FENOLES 

Fenol mg/kg 70 --- --- <0,10 - 

2-metilfenol (o-cresol) mg/kg - --- --- <0,10 - 

m,p-cresol mg/kg - --- --- <0,20 - 

Suma cresoles mg/kg 40 --- --- <0,30 - 

COV HALOGENADOS 

Diclorometano mg/kg 6 --- --- <0,030 - 

Cloroformo mg/kg 3 --- --- <0,020 - 

1,1-dicloroetano mg/kg 70 --- --- <0,010 - 
1,2-dicloroetano mg/kg 0,5 --- --- <0,003 - 

1,1-dicloroetileno mg/kg 0,1 --- --- <0,003 - 
1,2-dicloropropano mg/kg 0,5 --- --- <0,10 - 

Cis 1,3-dicloropropeno mg/kg 0,7 (suma 
cis+trans) 

--- --- <0,10 - 

Trans 1,3-dicloropropeno mg/kg --- --- <0,10 - 
1,1,2-tricloroetano mg/kg 1 --- --- <0,010 - 

Tricloroetileno mg/kg 7 --- --- <0,010 - 
Tetracloruro de carbono mg/kg 0,5 --- --- <0,010 - 

1,1,2,2-tetracloroetano mg/kg 0,3 --- --- <0,100 - 
Tetracloroetileno mg/kg 1 --- --- <0,010 - 

Clorobenceno mg/kg 10 --- --- <0,010 - 
1,2-diclorobenceno mg/kg 70 --- --- <0,020 - 

1,4-diclorobenceno mg/kg 4 --- --- <0,020 - 
1,2,4-triclorobenceno mg/kg 9 --- --- <0,030 - 

Cloruro de vinilo mg/kg 0,1 --- --- <0,010 - 

COV NO HALOGENADOS 
Acetona mg/kg 10 --- --- <0,10 - 

Estireno mg/kg 100 --- --- <0,040 - 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

Clordano-cis mg/kg 0,1 (suma 
cis+trans) 

--- --- <0,010 - 

Clordano-trans mg/kg --- --- <0,010 - 

Hexacloroetano mg/kg 0,9 --- --- <0,010 - 

Hexaclorobutadieno mg/kg 1 --- --- <0,010 - 

alfa-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- --- <0,010 - 

Hexaclorobenceno mg/kg 0,1 --- --- <0,005 - 
beta-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- --- <0,010 - 

gamma-Hexaclorociclohexano (lindano) mg/kg 0,1 --- --- <0,010 - 
Delta-Hexaclorociclohexano  mg/kg - --- --- <0,010 - 

Aldrín mg/kg 0,1 --- --- <0,010 - 
Heptacloro epóxido-cis mg/kg 0,1 (suma 

cis+trans) 
--- --- <0,010 - 

Heptacloro epóxido-trans mg/kg --- --- <0,010 - 
2,4-DDE mg/kg - --- --- <0,010 - 

4,4´-DDE mg/kg 6 --- --- <0,010 - 
2,4-DDD mg/kg - --- --- <0,010 - 

4,4´-DDD mg/kg 7 --- --- <0,010 - 

2,4-DDT mg/kg - --- --- <0,010 - 
4,4´-DDT mg/kg 2 --- --- <0,010 - 

Endosulfán I (alfa) mg/kg 6 (suma 
alfa+beta) 

--- --- <0,010 - 
Endosulfán II (beta) mg/kg --- --- <0,010 - 

Dieldrín mg/kg 0,1 --- --- <0,010 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S6 
(0,5m) SD SB 

Incerti. 
(%) 

Endrín mg/kg 0,1 --- --- <0,010 - 

PCB 

PCB 28 mg/kg - --- --- <0,003 - 

PCB 52 mg/kg - --- --- <0,003 - 
PCB 101 mg/kg - --- --- <0,003 - 

PCB 118 mg/kg - --- --- <0,003 - 
PCB 138 mg/kg - --- --- <0,003 - 

PCB 153 mg/kg - --- --- <0,003 - 
PCB 180 mg/kg - --- --- <0,003 - 

PCB total mg/kg 0,08 --- --- <0,021 - 

ANILINAS p-cloroanilina mg/kg 3 --- --- <0,30 - 

METALES 

Antimonio mg/kg 6 <0,50 <0,51 <0,52 - 

Arsénico mg/kg 30 13,4 9,90 13,1 20 
Bario mg/kg 880 94,7 71,6 16,9 20 

Berilio mg/kg 40 <0,010 <0,010 0,443 - 
Cadmio mg/kg 5,5 <0,40 <0,40 <0,40 - 

Cromo III mg/kg 1000 17,8 14,7 5,90 20 
Cromo VI mg/kg 10 0,716 0,508 0,198 20 

Cromo (total) mg/kg - 18,5 15,2 6,10 20 
Cobalto mg/kg 45 7,22 11,2 3,02 20 

Cobre mg/kg 310 24,9 25,8 5,5 20 
Plomo mg/kg 60 14,1 16,1 8,9 20 

Mercurio mg/kg 3 <0,20 <0,20 <0,21 - 
Molibdeno mg/kg 7 0,59 0,60 <0,50 20 

Níquel mg/kg 470 15,7 15,0 4,3 20 
Selenio mg/kg 7 <2,0 <2,0 <2,0 - 

Talio mg/kg 4,5 <0,50 0,72 <0,50 - 
Estaño mg/kg 1000 1,2 1,1 <1,0 20 

Vanadio mg/kg 190 21,7 18,9 17,4 20 
Zinc mg/kg 650 45,1 46,8 10,7 20 

 

En las muestras de suelo S6 (0,5 m) y SD, las diferencias de concentración en los parámetros 
analizados no superan los criterios internos de calidad, por lo que el muestreo se considera 
válido.  
 
En la muestra de blanco SB se han obtenido resultados inferiores a los límites de detección para 
todos los parámetros analizados excepto para algunos metales, cuyas concentraciones son 
inferiores a los valores de referencia considerados para cada uno de estos metales, con lo cual el 
muestreo es válido. 
 
Los resultados analíticos se recogen en el anexo A-5 “Informes de laboratorio”. 
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8.2. Aguas 

 
Durante la perforación de los sondeos P1 y P4 se detectó la presencia de agua en el subsuelo, 
asociado a los materiales del nivel D y se instaló piezómetro en estos dos sondeos, en los que se 
han recogido muestras de agua para su análisis en laboratorio, previo desarrollo y purga de los 
mismos. 
 
Antes de tomar las muestras de agua se procedió a purgar el agua contenida en su interior. El 
purgado se realizó mediante bombeo un mínimo de 3,5 veces el volumen inicial de agua 
acumulada en el piezómetro. Realizado el purgado, se dejó un tiempo de estabilización hasta 
alcanzarse un mínimo del 70% de la columna de agua que inicialmente presentaba el 
piezómetro. A continuación se llevó a cabo la toma de las muestras. 
 
Los resultados analíticos obtenidos en laboratorio se exponen en la siguiente tabla, junto con 
sus respectivos valores de referencia (Valor Genérico de Intervención (VGI) de la Agencia 
Catalana del Agua y niveles de intervención holandeses en el caso de compuestos sin valor VGI 
definido), y también incluye a nivel informativo el valor del Valor Genérico de No Riesgo 
(VGNR) de la Agencia Catalana del Agua: 
 

Tabla nº 9. Resultados analíticos en agua subterránea (marzo 2015) 

Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 
Incerti. 

(%) 

TPH 

Alifáticos >C5-C6 µg/l 1000 

5000 
(suma) 

<10 <10 - 

Alifáticos >C6-C8 µg/l 1000 <10 <10 - 

Alifáticos >C8-C10 µg/l 196 <5,0 33,1 30 

Alifáticos >C10-C12 µg/l 196 <5,0 <5,0 - 

Alifáticos >C12-C16 µg/l 196 <30 <30 - 

Alifáticos >C16-C35 µg/l 1000 <50 <50 - 

Alifáticos >C35-C40 µg/l - <10 <10  

Aromáticos >C5-C7 µg/l 13 <10 <10 - 

Aromáticos >C7-C8 µg/l 590 <10 <10 - 

Aromáticos >C8-C10 µg/l 285 <5,0 5,0 30 

Aromáticos >C10-C12 µg/l 193 <5,0 <5,0 - 

Aromáticos >C12-C16 µg/l 78 <30 <30 - 

Aromáticos >C16-C21 µg/l 643 <20 <20 - 

Aromáticos >C21-C35 µg/l 643 <30 <30 - 

Aromáticos >C35-C40 µg/l - <10 <10 - 

BTEX 

Benceno µg/l 20 90 <0,20 <0,20 - 
Tolueno µg/l - 1000(1) <0,50 <0,50 - 

Etilbenceno µg/l 100 300 <0,10 <0,10 - 
Xilenos (Suma m+p+o ) µg/l 200 600 <0,30 <0,30 - 

PAH 
Naftaleno µg/l 10 500 <0,100 <0,100 - 

Acenaftileno µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Acenafteno µg/l 20 1000 <0,010 <0,010 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 
Incerti. 

(%) 

Fluoreno µg/l 40 150 <0,020 <0,020 - 
Fenantreno µg/l 40 150 <0,030 <0,030 - 
Antraceno µg/l - 5(1) <0,020 <0,020 - 

Fluoranteno µg/l 100 250 <0,030 <0,030 - 
Pireno µg/l 30 120 <0,060 <0,060 - 

Benzo(a)antraceno µg/l 0,30 1 <0,010 <0,010 - 
Criseno µg/l 5 12 <0,010 <0,010 - 

Benzo(b)fluoranteno µg/l 0,08 0,20 <0,010 <0,010 - 
Benzo(k)fluoranteno µg/l 1 1 <0,010 <0,010 - 

Benzo(a)pireno µg/l 0,004 0,010 <0,010 <0,010 - 
Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l 0,02 0,07 <0,010 <0,010 - 

Benzo(g,h,i)perileno µg/l - 0,05(1) <0,010 <0,010 - 
Dibenzo(a,h)antraceno µg/l - - <0,010 <0,010 - 

COV HALOGENADOS 

1,1,1,2-tetracloroetano µg/l - - <0,10 <0,10 - 
1,1,1-tricloroetano µg/l - 300(1) <0,10 <0,10 - 

1,1,2,2,-tetracloroetano µg/l 7 30 <1,0 <1,0 - 
1,1,2-tricloroetano µg/l 20 90 <0,20 <0,20 - 
1,1-dicloroetano µg/l 50 150 <0,10 <0,10 - 

1,1-dicloropropileno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,2,3-triclorobenceno µg/l - - <0,10 <0,10 - 
1,2,3-tricloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,2,4-triclorobenceno µg/l 150 350 <0,10 <0,10 - 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,2-dibromoetano (EDB) µg/l - - <0,50 <0,50 - 

1,2-diclorobenceno µg/l 500 1000 <0,10 <0,10 - 
1,2-dicloroetano µg/l 10 50 <0,50 <0,50 - 

1,2-dicloropropano µg/l 10 25 <1,0 <1,0 - 
1,3,5-triclorobenceno µg/l - - <0,20 <0,20 - 
1,3-diclorobenceno µg/l 300 1000 <0,10 <0,10 - 
1,3-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,4-diclorobenceno µg/l 50 150 <0,10 <0,10 - 
2,2-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 - 

2-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
4-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Bromobenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

Bromoclorometano µg/l - - <2,0 <2,0 - 
Bromodiclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 - 

Bromoformo µg/l 150 450 <0,20 <0,20 - 
Bromometano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Clorobenceno µg/l 80 240 <0,10 <0,10 - 

Cloroetano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Cloroformo µg/l 70 210 0,49 0,41 40 

Clorometano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Cis-1,2-dicloroetileno µg/l - - 1,60 4,30 40 

Cis-1,2-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Dibromoclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 - 

Dibromometano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Diclorodifluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 - 

Diclorometano µg/l 250 750 <6,0 <6,0 - 
Hexaclorobutadieno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 
Incerti. 

(%) 

Diclorobenceno (suma de 3) µg/l - 50(1) <0,30 <0,30 - 
Triclorobenceno (suma de 3) µg/l - 10(1) <0,40 <0,40 - 
Trihalometano (suma de 4) µg/l - - <0,50 <0,50 - 
Etenos clorados (suma de 5) µg/l - - 8,21 173 - 

Tetraclorometano µg/l 8 30 <0,10 <0,10 - 
Trans-1,2-dicloroetileno µg/l 80 240 <0,10 0,20 40 

Trans-1,2-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,1-dicloroetileno µg/l 10 

(suma 
de los 
tres) 

50 <0,10 <0,10 - 
Tricloroetileno µg/l 60 0,29 0,65 40 

Tetracloroetileno µg/l 75 6,32 168 40 

Triclorofluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Cloruro de vinilo µg/l 0,25 5 <0,10 <0,10 - 

Suma de 1,2-dicloroetilenos µg/l - 20(1) 1,60 4,50 - 

COV NO 
HALOGENADOS 

1,2,4-Trimetilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,3,5-trimetilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Diisopropil éter (DIPE) µg/l - - <0,60 <0,60 - 

Ethil ter-butil éter (ETBE) µg/l 100 300 <0,20 <0,20 - 
Isopropilobenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

Methil ter-butil éter (MTBE) µg/l 700 2000 <0,20 <0,20 - 
n-butilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

n-propilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
p-isopropiltolueno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
sec-butilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

estireno µg/l - 300(1) <0,20 <0,20 - 
Tert-amil ethil eter (TAEE) µg/l - - <0,20 <0,20 - 

Tert-amil metil-eter (TAME) µg/l - - <0,20 <0,20 - 
tert-butil alcohol µg/l - - <5,0 <5,0 - 
tert-butilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

Indane µg/l - - <0,20 <0,20 - 
1,4-dioxano µg/l - - <50 <50 - 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

cis-clordano µg/l - 0,2(1) 
(suma) 

<0,010 <0,010 - 
trans-clordano µg/l - <0,010 <0,010 - 

Endosulfan sulfato µg/l - 5(1) <0,010 <0,010 - 
Mirex µg/l - - <0,010 <0,010 - 

cis-nonacloro µg/l - - <0,010 <0,010 - 
trans-nonacloro µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Oxyclordano µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Hexacloroetano µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Hexaclorobutadieno µg/l - - <0,010 <0,010 - 
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraclorobenceno µg/l 3 10 <0,020 <0,020 - 

1,2,3,4-tetraclorobenceno µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Pentaclorobenceno µg/l 7 25 <0,010 <0,010 - 

Trifluralin µg/l - - <0,010 <0,010 - 
alfa-Hexaclorociclohexano µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Hexaclorobenceno (HCB) µg/l 0,05 1 <0,0050 <0,0050 - 

beta-Hexaclorociclohexano µg/l - - <0,010 <0,010 - 
gamma-Hexaclorociclohexano (lindano) µg/l - - <0,010 <0,010 - 

delta-Hexaclorociclohexano µg/l - - <0,010 <0,010 - 
epsilon-Hexaclorociclohexano  µg/l - - <0,010 <0,010 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 
Incerti. 

(%) 

Alaclor µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Heptaclor µg/l - 0,3(1) <0,010 <0,010 - 

Aldrin µg/l - - <0,0050 <0,0050 - 
Telodrin µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Isodrin µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Heptacloroepóxido-cis µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Heptacloroepóxido-trans µg/l - - <0,010 <0,010 - 

2,4-DDE µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Alfa-endosulfan µg/l - 

5(1) 
<0,010 <0,010 - 

Beta-endosulfan µg/l - <0,010 <0,010 - 
4,4’DDE µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Dieldrin µg/l - - <0,010 <0,010 - 
2,4-DDD µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Endrin µg/l - - <0,010 <0,010 - 
4,4’-DDD µg/l - - <0,010 <0,010 - 
2,4-DDT µg/l - - <0,010 <0,010 - 
4,4’-DDT µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Metoxicloro µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Diclobenil µg/l - - <0,050 <0,050 - 

Tetraclorobenceno (suma de 3) µg/l - 2,5(1) <0,030 <0,030 - 
Hexaclorociclohexano (suma de 4) µg/l - 1(1) <0,040 <0,040 - 

Isómeros de DDT (suma de 4)  µg/l - - <0,040 <0,040 - 
Isómeros de DDT (suma de 6) µg/l - - <0,060 <0,060 - 

PCB 

PCB 28 µg/l - - <0,0011 <0,0011 - 
PCB 52 µg/l - - <0,0011 <0,0011 - 

PCB 101 µg/l - - <0,00075 <0,00075 - 
PCB 118 µg/l - - <0,0011 <0,0011 - 
PCB 138 µg/l - - <0,0012 <0,0012 - 
PCB 153 µg/l - - <0,0011 <0,0011 - 
PCB 180 µg/l - - <0,00095 <0,00095 - 

PCB total (suma de 6) µg/l - - <0,00620 <0,00620 - 
PCB total (suma de 7) µg/l 0,03 0,06 <0,00730 <0,00730 - 

CLOROFENOLES 

2-clorofenol µg/l 5 1000 <0,100 <0,100 - 
3-clorofenol µg/l - - <0,100 <0,100 - 
4-clorofenol µg/l - - <0,100 <0,100 - 

2,6-diclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,4+2,5-diclorofenol µg/l 3 500 <0,20 <0,20 - 

3,5-diclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,3-diclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
3,4-diclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 

2,4,6-triclorofenol µg/l 1 120 <0,10 <0,10 - 
2,3,6-triclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,3,5-triclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,4,5-triclorofenol µg/l 100 1000 <0,10 <0,10 - 
2,3,4-triclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
3,4,5-triclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 

2,3,5,6-tetraclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,3,4,5-tetraclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,3,4,6-tetraclorofenol µg/l 300 1000 <0,10 <0,10 - 

Pentaclorofenol µg/l - 3(1) <0,10 <0,10 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 
Incerti. 

(%) 

Monoclorofenoles (suma de 3) µg/l - 100(1) <0,300 <0,300 - 
Diclorofenoles (suma de 6) µg/l - 30(1) <0,60 <0,60 - 
Triclorofenoles (suma de 6) µg/l - 10(1) <0,60 <0,60 - 

Tetraclorofenoles (suma de 3)  - 10(1) <0,30 <0,30 - 
Clorofenoles (suma de 19) µg/l - - <1,90 <1,90 - 

ALKIFENOLES 

4-Nonylfenol µg/l 1 10 <0,100 <0,100 - 
Nonylfenol (suma de siómeros) µg/l - - <0,100 <0,100 - 
Nonylfenol dietoxilato (suma de 

isómeros) µg/l - - <0,100 <0,100 - 

Nonylfenol momoetoxilato (suma de 
isómeros) µg/l - - <0,100 <0,100 - 

Nonylfenol trietoxilato (suma de 
isómeros) µg/l - - <0,100 <0,100 - 

FENOLES Fenol µg/l - 2000(1) <0,10 <0,10 - 

FTALATOS 

Dimetil ftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 
Dietil ftalato µg/l 800 3000 <0,60 <0,60 - 

Di-n-propilftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 
Di-n-butil ftalato µg/l 100 1000 <0,60 <0,60 - 

Di-n-isobutil ftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 
Di-pentilftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 

Butil benzil ftalato µg/l 200 1000 <0,60 <0,60 - 
Di-cicloexilftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 

Bis(2-etilexil)ftalato (DHEP) µg/l 1 3 <1,3 <1,3 - 
Di-n-octilftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 

Suma de ftalatos (10) µg/l - 5(1) <6,7 <6,7 - 

OTROS 

Formaldehido µg/l 350 1000 <50 <50 - 

2-nitrofenol µg/l 500 3000 <0,3 <0,3 - 

4-nitrofenol µg/l 8 1000 <0,12 <0,12 - 

4-cloro-3-metilfenol µg/l 5 650 <0,1 <0,1 - 

Tetrahidrofurano* µg/l 700 2000 ND ND - 

METALES 

Antimonio µg/l 20 60 <10 <10 - 
Arsénico µg/l 15 40 <5,0 <5,0 - 
Cadmio µg/l 15 70 <0,40 <0,40 10 

Cromo VI µg/l 100 450 <0,40 0,78 13,3 
Mercurio µg/l 1 1,5 <0,010 <0,010 - 

(1) Valor de intervención en la normativa holandesa, tomado como referencia en ausencia de VGI. 
(*) Análisis no acreditado 
ND: No detectado: los análisis de Tetrahidrofurano no se encuentran acreditados por el laboratorio. La determinación se ha 
realizado mediante un barrido e identificación (en su caso no detección) de la señal correspondiente a este compuesto en el 
barrido analítico. 

 

Los resultados analíticos de laboratorio obtenidos en las muestras de agua subterránea muestran 
los siguientes resultados: 
 
- TPH: se detectaron trazas de TPH C8-C10 (alifáticos y aromáticos) en concentraciones 
inferiores al valor de referencia en la muestra de P4. 
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- COV HALOGENADOS: se ha detectado tetracloroetileno con una concentración que 
supera el valor de Referencia (VGI de la Agencia Catalana del Agua) en la muestra de agua de 
P4. A nivel de trazas, en concentraciones inferiores al valor de referencia (VGI) e incluso al Valor 
Genérico de No riesgo (VGNR) incluido a título informativo, se detectó tetracloroetileno en P1, 
y  cloroformo, trans 1,2-dicloroetileno y tricloroetileno en P1 y P4, en los que también de 
detectó cis 1,2-dicloroetileno, sin valor de referencia (la suma de cis+trans 1,2-dicloroetileno es 
inferior al Nivel de Intervención en la normativa holandesa, que también se toma como 
referencia). 
 
- METALES: tan solo se detectó una concentración de cromo VI varios órdenes de 
magnitud inferior al valor de referencia (VGI) e incluso al valor genérico de no riesgo (VGNR, 
incluido a título informativo) en P4. 
 
- El resto de contaminantes analizados no se ha detectado en ninguna de las muestras de 
agua subterránea analizadas. 
 
Así mismo, con el objetivo de cumplir con los procedimientos de calidad internos, se ha tomado 
un duplicado (PD) de la muestra de agua de P4, así como una muestra de blanco de agua (PB) 
que acompañaron a las muestras durante el transporte. La siguiente tabla muestra los resultados 
obtenidos en la muestra de agua de P4 y en las muestras de duplicado (PD) y blanco (PB): 
 

Tabla nº 10. Resultados analíticos en agua (marzo 2015). Muestras de control PD y PB 

Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1))

P4 PD PB Incerti. 
(%) 

TPH 

Alifáticos >C5-C6 µg/l 

5000 
(suma) 

<10 <10 <10 - 

Alifáticos >C6-C8 µg/l <10 <10 <10 - 

Alifáticos >C8-C10 µg/l 33,1 29,5 <5,0 30 

Alifáticos >C10-C12 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 - 

Alifáticos >C12-C16 µg/l <30 <30 <30 - 

Alifáticos >C16-C35 µg/l <50 <50 <50 - 

Alifáticos >C35-C40 µg/l <10 <10 <10  

Aromáticos >C5-C7 µg/l <10 <10 <10 - 

Aromáticos >C7-C8 µg/l <10 <10 <10 - 

Aromáticos >C8-C10 µg/l 5,0 5,9 <5,0 30 

Aromáticos >C10-C12 µg/l <5,0 <5,0 <5,0 - 

Aromáticos >C12-C16 µg/l <30 <30 <30 - 

Aromáticos >C16-C21 µg/l <20 <20 <20 - 

Aromáticos >C21-C35 µg/l <30 <30 <30 - 

Aromáticos >C35-C40 µg/l <10 <10 <10 - 

BTEX 

Benceno µg/l 90 <0,20 <0,20 <0,20 - 
Tolueno µg/l 1000(1) <0,50 <0,50 <0,50 - 

Etilbenceno µg/l 300 <0,10 <0,10 <0,10 - 
Xilenos (Suma m+p+o ) µg/l 600 <0,30 <0,30 <0,30 - 

PAH Naftaleno µg/l 500 <0,100 <0,100 <0,100 - 
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Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1))

P4 PD PB 
Incerti. 

(%) 

Acenaftileno µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Acenafteno µg/l 1000 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Fluoreno µg/l 150 <0,020 <0,020 <0,020 - 
Fenantreno µg/l 150 <0,030 <0,030 <0,030 - 
Antraceno µg/l 5(1) <0,020 <0,020 <0,020 - 

Fluoranteno µg/l 250 <0,030 <0,030 <0,030 - 
Pireno µg/l 120 <0,060 <0,060 <0,060 - 

Benzo(a)antraceno µg/l 1 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Criseno µg/l 12 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Benzo(b)fluoranteno µg/l 0,20 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Benzo(k)fluoranteno µg/l 1 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Benzo(a)pireno µg/l 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l 0,07 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Benzo(g,h,i)perileno µg/l 0,05(1) <0,010 <0,010 <0,010 - 
Dibenzo(a,h)antraceno µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

COV HALOGENADOS 

1,1,1,2-tetracloroetano µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,1,1-tricloroetano µg/l 300(1) <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,1,2,2,-tetracloroetano µg/l 30 <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,1,2-tricloroetano µg/l 90 <0,20 <0,20 <0,20 - 
1,1-dicloroetano µg/l 150 <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,1-dicloropropileno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2,3-triclorobenceno µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,2,3-tricloropropano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2,4-triclorobenceno µg/l 350 <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2-dibromoetano (EDB) µg/l - <0,50 <0,50 <0,50 - 

1,2-diclorobenceno µg/l 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,2-dicloroetano µg/l 50 <0,50 <0,50 <0,50 - 

1,2-dicloropropano µg/l 25 <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,3,5-triclorobenceno µg/l - <0,20 <0,20 <0,20 - 
1,3-diclorobenceno µg/l 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,3-dicloropropano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,4-diclorobenceno µg/l 150 <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,2-dicloropropano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 

2-clorotolueno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
4-clorotolueno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Bromobenceno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Bromoclorometano µg/l - <2,0 <2,0 <2,0 - 
Bromodiclorometano µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 

Bromoformo µg/l 450 <0,20 <0,20 <0,20 - 
Bromometano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Clorobenceno µg/l 240 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Cloroetano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cloroformo µg/l 210 0,41 0,45 0,14 40 

Clorometano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cis-1,2-dicloroetileno µg/l - 4,30 4,79 <0,10 40 

Cis-1,2-dicloropropeno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Dibromoclorometano µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 

Dibromometano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Diclorodifluormetano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
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Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1))

P4 PD PB 
Incerti. 

(%) 

Diclorometano µg/l 750 <6,0 <6,0 <6,0 - 
Hexaclorobutadieno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Diclorobenceno (suma de 3) µg/l 50(1) <0,30 <0,30 <0,30 - 
Triclorobenceno (suma de 3) µg/l 10(1) <0,40 <0,40 <0,40 - 
Trihalometano (suma de 4) µg/l - <0,50 <0,50 <0,50 - 
Etenos clorados (suma de 5) µg/l - 173 197 <0,60 - 

Tetraclorometano µg/l 30 <0,10 <0,10 <0,10 - 
Trans-1,2-dicloroetileno µg/l 240 0,20 0,22 <0,10 40 

Trans-1,2-dicloropropeno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,1-dicloroetileno µg/l 50 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Tricloroetileno µg/l 60 0,65 0,73 <0,10 40 
Tetracloroetileno µg/l 75 168 191 <0,20 40 

Triclorofluormetano µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cloruro de vinilo µg/l 5 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Suma de 1,2-dicloroetilenos µg/l 20(1) 4,50 5,01 <0,20 - 

COV NO 
HALOGENADOS 

1,2,4-Trimetilbenceno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,3,5-trimetilbenceno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Diisopropil éter (DIPE) µg/l - <0,60 <0,60 <0,60 - 

Ethil ter-butil éter (ETBE) µg/l 300 <0,20 <0,20 <0,20 - 
Isopropilobenceno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Methil ter-butil éter (MTBE) µg/l 2000 <0,20 <0,20 <0,20 - 
n-butilbenceno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 

n-propilbenceno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
p-isopropiltolueno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 
sec-butilbenceno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 

estireno µg/l 300(1) <0,20 <0,20 <0,20 - 
Tert-amil ethil eter (TAEE) µg/l - <0,20 <0,20 <0,20 - 

Tert-amil metil-eter (TAME) µg/l - <0,20 <0,20 <0,20 - 
tert-butil alcohol µg/l - <5,0 <5,0 <5,0 - 
tert-butilbenceno µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Indane µg/l - <0,20 <0,20 <0,20 - 
1,4-dioxano µg/l - <50 <50 <50 - 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

cis-clordano µg/l 0,2(1) 
(suma) 

<0,010 <0,010 <0,010 - 
trans-clordano µg/l <0,010 <0,010 <0,010 - 

Endosulfan sulfato µg/l 5(1) <0,010 <0,010 <0,010 - 
Mirex µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

cis-nonacloro µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
trans-nonacloro µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

Oxyclordano µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Hexacloroetano µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

Hexaclorobutadieno µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraclorobenceno µg/l 10 <0,020 <0,020 <0,020 - 

1,2,3,4-tetraclorobenceno µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Pentaclorobenceno µg/l 25 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Trifluralin µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
alfa-Hexaclorociclohexano µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Hexaclorobenceno (HCB) µg/l 1 <0,0050 <0,0050 <0,0050 - 

beta-Hexaclorociclohexano µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
gamma-Hexaclorociclohexano (lindano) µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

delta-Hexaclorociclohexano µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
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Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1))

P4 PD PB 
Incerti. 

(%) 

epsilon-Hexaclorociclohexano  µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Alaclor µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

Heptaclor µg/l 0,3(1) <0,010 <0,010 <0,010 - 
Aldrin µg/l - <0,0050 <0,0050 <0,0050 - 

Telodrin µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Isodrin µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

Heptacloroepóxido-cis µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Heptacloroepóxido-trans µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

2,4-DDE µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Alfa-endosulfan µg/l 

5(1) 
<0,010 <0,010 <0,010 - 

Beta-endosulfan µg/l <0,010 <0,010 <0,010 - 
4,4’DDE µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Dieldrin µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
2,4-DDD µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

Endrin µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
4,4’-DDD µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
2,4-DDT µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
4,4’-DDT µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 

Metoxicloro µg/l - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Diclobenil µg/l - <0,050 <0,050 <0,050 - 

Tetraclorobenceno (suma de 3) µg/l 2,5(1) <0,030 <0,030 <0,030 - 
Hexaclorociclohexano (suma de 4) µg/l 1(1) <0,040 <0,040 <0,040 - 

Isómeros de DDT (suma de 4)  µg/l - <0,040 <0,040 <0,040 - 
Isómeros de DDT (suma de 6) µg/l - <0,060 <0,060 <0,060 - 

PCB 

PCB 28 µg/l - <0,0011 <0,0011 <0,0011 - 
PCB 52 µg/l - <0,0011 <0,0011 <0,0011 - 

PCB 101 µg/l - <0,00075 <0,00075 <0,00075 - 
PCB 118 µg/l - <0,0011 <0,0011 <0,0011 - 
PCB 138 µg/l - <0,0012 <0,0012 <0,0012 - 
PCB 153 µg/l - <0,0011 <0,0011 <0,0011 - 
PCB 180 µg/l - <0,00095 <0,00095 <0,00095 - 

PCB total (suma de 6) µg/l - <0,00620 <0,00620 <0,00620 - 
PCB total (suma de 7) µg/l 0,06 <0,00730 <0,00730 <0,00730 - 

CLOROFENOLES 

2-clorofenol µg/l 1000 <0,100 <0,100 <0,100 - 
3-clorofenol µg/l - <0,100 <0,100 <0,100 - 
4-clorofenol µg/l - <0,100 <0,100 <0,100 - 

2,6-diclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,4+2,5-diclorofenol µg/l 500 <0,20 <0,20 <0,20 - 

3,5-diclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,3-diclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
3,4-diclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 

2,4,6-triclorofenol µg/l 120 <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,3,6-triclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,3,5-triclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,4,5-triclorofenol µg/l 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,3,4-triclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
3,4,5-triclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 

2,3,5,6-tetraclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,3,4,5-tetraclorofenol µg/l - <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,3,4,6-tetraclorofenol µg/l 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
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Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1))

P4 PD PB 
Incerti. 

(%) 

Pentaclorofenol µg/l 3(1) <0,10 <0,10 <0,10 - 
Monoclorofenoles (suma de 3) µg/l 100(1) <0,300 <0,300 <0,300 - 

Diclorofenoles (suma de 6) µg/l 30(1) <0,60 <0,60 <0,60 - 
Triclorofenoles (suma de 6) µg/l 10(1) <0,60 <0,60 <0,60 - 

Tetraclorofenoles (suma de 3)  10(1) <0,30 <0,30 <0,30 - 
Clorofenoles (suma de 19) µg/l - <1,90 <1,90 <1,90 - 

ALKIFENOLES 

4-Nonylfenol µg/l 10 <0,100 <0,100 <0,100 - 
Nonylfenol (suma de siómeros) µg/l - <0,100 <0,100 <0,100 - 
Nonylfenol dietoxilato (suma de 

isómeros) µg/l - <0,100 <0,100 <0,100 - 

Nonylfenol momoetoxilato (suma de 
isómeros) µg/l - <0,100 <0,100 <0,100 - 

Nonylfenol trietoxilato (suma de 
isómeros) 

µg/l - <0,100 <0,100 <0,100 - 

FENOLES Fenol µg/l 2000(1) <0,10 <0,10 <0,10 - 

FTALATOS 

Dimetil ftalato µg/l - <0,60 <0,60 <0,60 - 
Dietil ftalato µg/l 3000 <0,60 <0,60 <0,60 - 

Di-n-propilftalato µg/l - <0,60 <0,60 <0,60 - 
Di-n-butil ftalato µg/l 1000 <0,60 <0,60 <0,60 - 

Di-n-isobutil ftalato µg/l - <0,60 <0,60 <0,60 - 
Di-pentilftalato µg/l - <0,60 <0,60 <0,60 - 

Butil benzil ftalato µg/l 1000 <0,60 <0,60 <0,60 - 
Di-cicloexilftalato µg/l - <0,60 <0,60 <0,60 - 

Bis(2-etilexil)ftalato (DHEP) µg/l 3 <1,3 <1,3 <1,3 - 
Di-n-octilftalato µg/l - <0,60 <0,60 <0,60 - 

Suma de ftalatos (10) µg/l 5(1) <6,7 <6,7 <6,7 - 

OTROS 

Formaldehido µg/l 1000 <50 <50 <50 - 

2-nitrofenol µg/l 3000 <0,3 <0,3 <0,3 - 

4-nitrofenol µg/l 1000 <0,12 <0,12 <0,12 - 

4-cloro-3-metilfenol µg/l 650 <0,1 <0,1 <0,1 - 

Tetrahidrofurano* µg/l 2000 ND ND ND - 

METALES 

Antimonio µg/l 60 <10 <10 <10 - 
Arsénico µg/l 40 <5,0 <5,0 <5,0 - 
Cadmio µg/l 70 <0,40 0,42 <0,40 10 

Cromo VI µg/l 450 0,78 1,25 <0,40 13,3 
Mercurio µg/l 1,5 <0,010 <0,010 <0,010 - 

(1) Valor de intervención en la normativa holandesa, tomado como referencia en ausencia de VGI. 
ND: No detectado: los análisis de Tetrahidrofurano no se encuentran acreditados por el laboratorio. La determinación se ha 
realizado mediante un barrido e identificación (en su caso no detección) de la señal correspondiente a este compuesto. 

 

En las muestras de agua de P4 y su duplicado (PD) los resultados obtenidos cumplen con los 
criterios de calidad internos, por lo que el muestreo se considera válido.  
 
En la muestra de blanco de agua se han obtenido resultados inferiores a los límites de detección 
en todos compuestos analizados excepto en el caso del cloroformo, con una concentración 
inferior a los valores de referencia y a las concentraciones obtenidas en las muestras de campo, 
por lo que el muestreo se considera válido.  
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La muestra de blanco proviene de agua de supermercado embotellada en una garrafa de 
plástico, comprada el día anterior al muestreo, y el resultado del cloroformo podría ser atribuible 
a la composición del recipiente en el que se comercializa o a un falso positivo del laboratorio.(*) 
En cualquier caso no tiene influencia en los resultados por estar muy por debajo de los valores 
normativos. 
 

También por motivos de calidad interna, se tomaron muestras del agua de lavado de la batería 
de perforación durante los sondeos, en las que se han analizado dos paquetes analíticos de 
amplio espectro que incluyen los parámetros analizados en las muestras de suelo y en agua del 
subsuelo. Los resultados obtenidos en estos análisis se muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla nº 11. Resultados analíticos en agua (marzo 2015). Muestras de control PBL y PBLV 

Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

PBL PBLV Incerti. 
(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) µg/l 

5000 (suma) 
<35 --- - 

C10-C28 (DRO) µg/l <50 - - 

BTEX 

Benceno µg/l 90 <0,20 <0,20 - 
Tolueno µg/l 1000(1) <1,0 <0,50 - 

Etilbenceno µg/l 300 <0,10 <0,10 - 
Xilenos (Suma m+p+o ) µg/l 600 <0,30 <0,30 - 

PAH 

Naftaleno µg/l 500 <0,100 <1,0 - 

Acenaftileno µg/l - <0,010 --- - 
Acenafteno µg/l 1000 <0,010 --- - 

Fluoreno µg/l 150 <0,020 --- - 
Fenantreno µg/l 150 <0,030 --- - 

Antraceno µg/l 5(1) <0,020 --- - 
Fluoranteno µg/l 250 <0,030 --- - 

Pireno µg/l 120 <0,060 --- - 
Benzo(a)antraceno µg/l 1 <0,010 --- - 

Criseno µg/l 12 <0,010 --- - 
Benzo(b)fluoranteno µg/l 0,20 <0,010 --- - 

Benzo(k)fluoranteno µg/l 1 <0,010 --- - 
Benzo(a)pireno µg/l 0,010 <0,020 --- - 

Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l 0,07 <0,010 --- - 
Benzo(g,h,i)perileno µg/l 0,05(1) <0,010 --- - 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/l - <0,010 --- - 

CLOROFENOLES 

2-clorofenol µg/l 1000 <0,100 --- - 
2,4@2,5-diclorofenol µg/l 500 <0,20 --- - 

2,4,6-triclorofenol µg/l 120 <0,10 --- - 
2,4,5-triclorofenol µg/l 1000 <0,10 --- - 

Pentaclorofenol µg/l 3(1) <0,10 --- - 

CRESOLES Y FENOLES 

Fenol µg/l 2000(1) <1,0 --- - 

2-metilfenol (o-cresol) µg/l - <1,0 --- - 

m,p-cresol µg/l - <2,0 --- - 

Suma cresoles µg/l 200(1) <3,0 --- - 

COV HALOGENADOS Diclorometano µg/l 750 <6,0 <6,0 - 
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Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

PBL PBLV Incerti. 
(%) 

Cloroformo µg/l 210 <0,30 0,16 40 
1,1-dicloroetano µg/l 150 <0,10 <0,10 - 

1,2-dicloroetano µg/l 50 <1,0 <0,50 - 
1,1-dicloroetileno µg/l 50 <0,10 <0,10 - 

1,2-dicloropropano µg/l 25 <1,0 <1,0 - 
Cis 1,3-dicloropropeno µg/l - <1,0 <1,0 - 

Trans 1,3-dicloropropeno µg/l - <1,0 <1,0 - 

1,1,2-tricloroetano µg/l 90 <0,20 <0,20 - 
Tricloroetileno µg/l 60 <0,10 <0,10 - 

Tetracloruro de carbono µg/l 30 <0,10 <0,10 - 
1,1,2,2-tetracloroetano µg/l 30 <1,0 <1,0 - 

Tetracloroetileno µg/l 75 <0,20 <0,20 - 
Clorobenceno µg/l 240 <0,10 <0,10 - 

1,2-diclorobenceno µg/l 1000 <0,10 <0,10 - 
1,4-diclorobenceno µg/l 150 <0,10 <0,10 - 

1,2,4-triclorobenceno µg/l 350 <0,10 <0,10 - 

Cloruro de vinilo µg/l 5 <1,0 <0,10 - 

1,1,1,2-tetracloroetano µg/l - --- <0,10 - 

1,1,1 tricloroetano µg/l 300(1) --- <0,10 - 

1,1-dicloropropileno µg/l - --- <1,0 - 

1,2,3 triclorobenceno µg/l - --- <0,10 - 

1,2,3 tricloropropano µg/l - --- <1,0 - 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l - --- <1,0 - 

1,2-dibromoetano (EDB) µg/l - --- <0,50 - 

1,3,5-triclorobenceno µg/l - --- <0,20 - 

1,3-diclorobenceno µg/l 1000 --- <0,10 - 

1,3-dicloropropano µg/l - --- <1,0 - 

2,2-dicloropropano µg/l - --- <1,0 - 

2-clorotolueno µg/l - --- <1,0 - 

4-clorotolueno µg/l - --- <1,0 - 

Bromobenceno µg/l - --- <1,0 - 

Bromoclorometano µg/l - --- <2,0 - 

Bromodiclorometano µg/l - --- <0,10 - 

Bromoformo µg/l 450 --- <0,20 - 

Bromometano µg/l - --- <1,0 - 

Cloroetano µg/l - --- <1,0 - 

Clorometano µg/l - --- <1,0 - 

Cis-1,2-dicloroeteno µg/l - --- <0,10 - 

Dibromoclorometano µg/l - --- <0,10 - 

Dibromometano µg/l - --- <1,0 - 

Diclorodifluormetano µg/l - --- <1,0 - 

Hexaclorobutadieno µg/l - --- <1,0 - 

Trans-1,2-dicloroeteno µg/l 240 --- <0,10 - 

Triclorofluormetano µg/l - --- <1,0 - 

Suma de 3 diclorobencenos  µg/l 50(1) --- <0,30 - 

Suma de 3 diclorobencenos (M1) µg/l 50(1) --- <0,15 - 

Suma de 3 triclorobencenos µg/l 10(1) --- <0,40 - 
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Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

PBL PBLV Incerti. 
(%) 

Suma de 3 triclorobencenos (M1) µg/l 10(1) --- <0,20 - 

Suma de 4 trihalometanos µg/l - --- <0,50 - 

Suma de 4 trihalometanos (M1) µg/l - --- 0,160 - 

Suma de 5 etenos clorados µg/l - --- <0,60 - 

Suma de 1,2-dicloroetilenos µg/l 20(1) --- <0,20 - 

COV NO HALOGENADOS 

1,2,4-Trimetilbenceno µg/l - --- <1,0 - 

1,3,5-trimetilbenceno µg/l - --- <1,0 - 

Acetona µg/l - <10 --- - 

Diisopropil éter (DIPE) µg/l - --- <0,60 - 

Ethil ter-butil éter (ETBE) µg/l 300 --- <0,20 - 

Isopropilobenceno µg/l - --- <1,0 - 

Methil ter-butil éter (MTBE) µg/l 2000 --- <0,20 - 

n-butilbenceno µg/l - --- <1,0 - 

n-propilbenceno µg/l - --- <1,0 - 

p-isopropiltolueno µg/l - --- <1,0 - 

sec-butilbenceno µg/l - --- <1,0 - 

estireno µg/l 300(1) <0,20 <0,20 - 

Tert-amil ethil eter (TAEE) µg/l - --- <0,20 - 

Tert-amil metil-eter (TAME) µg/l - --- <0,20 - 

tert-butil alcohol µg/l - --- <5,0 - 

tert-butilbenceno µg/l - --- <1,0 - 

Indane µg/l - --- <0,20 - 

1,4-dioxano µg/l - --- <50 - 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

Clordano-cis µg/l 0,2(1) (suma 
cis+trans) 

<0,010 --- - 
Clordano-trans µg/l <0,010 --- - 

Hexacloroetano µg/l - <0,010 --- - 

Hexaclorobutadieno µg/l - <0,010 --- - 

alfa-Hexaclorociclohexano µg/l - <0,010 --- - 
Hexaclorobenceno µg/l 1 <0,005 --- - 

beta-Hexaclorociclohexano µg/l - <0,010 --- - 
gamma-Hexaclorociclohexano (lindano) µg/l - <0,010 --- - 

Delta-Hexaclorociclohexano  µg/l - <0,010 --- - 
Aldrín µg/l - <0,005 --- - 

Heptacloro epóxido-cis µg/l - <0,010 --- - 
Heptacloro epóxido-trans µg/l - <0,010 --- - 

2,4-DDE µg/l - <0,010 --- - 

4,4´-DDE µg/l - <0,010 --- - 

2,4-DDD µg/l - <0,010 --- - 

4,4´-DDD µg/l - <0,010 --- - 
2,4-DDT µg/l - <0,010 --- - 

4,4´-DDT µg/l - <0,010 --- - 
Endosulfán I (alfa) µg/l 5(1) (suma 

alfa+beta) 
<0,010 --- - 

Endosulfán II (beta) µg/l <0,010 --- - 
Dieldrín µg/l - <0,010 --- - 

Endrín µg/l - <0,010 --- - 

PCB 
PCB 28 µg/l - <0,0022 --- - 
PCB 52 µg/l - <0,0022 --- - 
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Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

PBL PBLV Incerti. 
(%) 

PCB 101 µg/l - <0,0015 --- - 
PCB 118 µg/l - <0,0022 --- - 

PCB 138 µg/l - <0,0024 --- - 
PCB 153 µg/l - <0,0022 --- - 

PCB 180 µg/l - <0,00190 --- - 
PCB total (suma de 7) µg/l 0,06 <0,0146 --- - 

METALES 

Antimonio µg/l 60 <10 --- - 

Arsénico µg/l 40 <5 --- - 
Bario µg/l 625(1) 120 --- 10 

Berilio µg/l - <0,20 --- - 
Cadmio µg/l 70 <0,40 --- - 

Cromo III µg/l - <1,0 --- - 
Cromo VI µg/l 450 <0,4 --- - 

Cromo (total) µg/l 30(1) <1,0 --- - 
Cobalto µg/l 100(1) <2,0 --- - 

Cobre µg/l 75(1) <2,0 --- - 
Plomo µg/l 75(1) <5,0 --- - 

Mercurio µg/l 1,5 <0,010 --- - 
Molibdeno µg/l 300(1) 6,9 --- 10 

Níquel µg/l 75(1) <2,0 --- - 
Selenio µg/l - <10 --- - 

Talio µg/l - <10 --- - 
Estaño µg/l - <10 --- - 

Vanadio µg/l - <1,0 --- - 
Zinc µg/l 800(1) <2 --- - 

(1) Valor de intervención en la normativa holandesa, tomado como referencia en ausencia de VGI. 

 
Los resultados obtenidos en las muestras de la batería de perforación (PBL y PBLV) cumplen con 
los criterios internos de calidad, con lo que el muestreo se considera válido. 
 

8.3. Distribución de la afección en el subsuelo 

 
8.3.1. Distribución de la afección en los suelos 
 
Con los resultados analíticos obtenidos se observa la presencia de afección por benzo(a)pireno 
en el suelo de natural (zona no saturada) de los sondeos P3 (a 2,5 m de profundidad) y P4 (a 
4,5 m de profundidad).  
 
En el relleno antrópico se ha identificado afección puntual por plomo en P2 (a 0,5 m de 
profundidad) y P4 (a 1,8 m de profundidad) y por molibdeno en P3 (a 0,5 m de profundidad) y 
P4 (a 1,8 m de profundidad). 
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8.3.2. Distribución de la afección en las aguas subterráneas 
 
Durante la ejecución de los puntos de muestreo detectó la presencia de agua en el subsuelo en 
los sondeos P1 y P4. Teniendo en cuanta que en el resto de los sondeos no se detectó presencia 
de agua en el subsuelo se considera que esta agua se encuentra asociado a lentejones de de 
escasa entidad y poca continuidad lateral con mayor permeabilidad relativa dentro del nivel D 
del suelo (arenas y gravas arcillo-limosas que puntalmente llegan a ser arcillas con gravas, de 
colores marrones y rojizos y con cantos calcáreos, presentes en todos los sondeos). 
 
Los análisis han identificado afección puntual por Tetracloroetileno en la muestra de agua 
obtenida en el piezómetro P4. 

 

8.4. Compatibilidad del suelo en relación con el uso actual 

 
Teniendo en cuenta los datos analíticos obtenidos y los valores normativos considerados en el 
emplazamiento la aptitud del suelo con los usos actuales y/o futuros previstos en el 
emplazamiento quedará sujeta a los resultados de una valoración cuantitativa de riesgos de las 
concentraciones de benzo(a)pireno, plomo y molibdeno en suelo y de tetracloroetileno en el 
agua del subsuelo. 
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9. DESVIACIONES RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS, Y OMISIONES O 
AMPLIACIONES CON RESPECTO AL ÁMBITO ORIGINAL DE LA OFERTA 

 

Las muestras del certificado PR1514678 superaron en algunos momentos la temperatura de 
10ºC y el tiempo de 48 horas indicados en los procedimientos internos de calidad. Teniendo en 
cuenta los resultados analíticos obtenidos en la caracterización inicial del subsuelo, con 
concentraciones que superan los valores de referencia considerados en el estudio, estas 
desviaciones no afectan al resultado final de la inspección. 
 
En cuanto a las omisiones o ampliaciones con respecto al ámbito original de la oferta: 

 Se han analizado dos muestras de agua en el subsuelo en lugar de las tres muestras 
previstas debido a que tan solo se ha identificado presencia de agua en el subsuelo en 
dos de los puntos de muestreo.  

 Se ha ampliado el número de parámetros analíticos en las muestras de agua para incluir 
los compuestos incluidos en la lista Quasar, no considerada en el momento de la oferta 
(agosto de 2014) que indica los valores de referencia considerados por la Agencia 
Catalana del Agua (ACA) en emplazamientos contaminados por fuentes de origen 
puntual distintos a estaciones de servicio. 
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10. COMPARACIÓN CON NIVELES DE REFERENCIA 
 
Teniendo en cuenta los resultados analíticos de las muestras de suelo y agua tomadas en la 
presente caracterización inicial del subsuelo, y habiéndose considerado los respectivos valores de 
incertidumbre, se superan los criterios normativos tomados como referencia (NGR del R.D. para 
la salud humana en suelos de uso urbano indicados en el Anexo V del RD 9/2005, valor de 50 
mg/kg para aceites minerales en suelo indicado en el Anexo IV del RD 9/2005, NGR para 
metales en suelos de uso urbano de la Agencia de Residuos Catalana, y Valores Genéricos de 
Intervención (VGI) en agua de la lista Quasar considerados por la Agencia Catalana del Agua 
(ACA) en emplazamientos contaminados por fuentes de origen puntual distintos a estaciones de 
servicio, y Niveles de Intervención en aguas subterráneas en la legislación holandesa para los 
parámetros analizados en agua sin VGI en la mencionada lista Quasar) para benzo(a)pireno, 
plomo y molibdeno en suelo y para Tetracloroetileno en agua. Por tanto, en la presente 
inspección no existe conformidad con respecto al criterio normativo indicado. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta los resultados analíticos obtenidos en la investigación inicial de suelos se 
recomienda ejecutar una fase posterior de delimitación de la afección principal detectada, 
principalmente para delimitar la afección por metales en el suelo de relleno y por benzo(a)pireno 
en el suelo de origen natural en torno al sondeo P3 y por metales en el relleno y 
tetracloroetileno en el agua del subsuelo captada por el piezómetro P4. 
 
Para cumplir con estos objetivos de delimitación de la afección se recomienda ejecutar dos 
sondeos adicionales de unos 4 m de profundidad en el interior de la nave 4, para delimitar la 
afección por molibdeno en el suelo de relleno y por benzo(a)pireno en el suelo de origen natural 
torno a P3, obteniendo dos muestras por sondeo, una muestra en el suelo de relleno para 
análisis de metales y otra muestra en el suelo de origen natural para análisis de TPH y PAHs. 
Previamente se revisará la presencia de agua en el interior del piezómetro instalado en P3, seco 
en los días posteriores a la investigación inicial, y en caso de presencia de agua se tomará 
muestra para el análisis de COV halogenados en laboratorio. 
 
Asimismo se recomienda ejecutar tres sondeos adicionales en el entorno del piezómetro P4, uno 
por cada una de las naves 6A1, 6A2 y 6B, de unos 8 m de profundidad, con instalación de 
piezómetro en su interior, a fin de poder obtener muestras de agua en su interior que permitan 
delimitar la presencia de afección por tetracloroetileno en este medio en el entorno de P4, para 
lo cual se realizarán análisis de COV halogenados en las muestras de agua que se obtengan en 
los nuevos piezómetros. Se muestreará también el piezómetro P4. Durante el muestreo se 
obtendrán dos muestras del suelo de cada sondeo, una en el suelo de relleno para análisis de 
metales y otra en el suelo natural para análisis de TPH y PAH, que permitan delimitar la afección 
por plomo y molibdeno en el relleno y por benzo(a)pireno en el suelo natural en el entorno de 
P4, donde se detectó una concentración de estos contaminantes superiores al valor normativo. 
 
La localización de los sondeos propuestos se muestra en el plano 10 Propuesta de Sondeos de 
Investigación Adicional. 
 
Con los nuevos datos aportados por la investigación adicional, que permita confirmar o 
descartar la presencia de la afección detectada en la investigación inicial y, en su caso, delimitar 
la afección, se realizará un análisis cuantitativo de riesgos, en cumplimiento de las disposiciones 
del Real Decreto 9/2005, cuyos resultados serán la base sobre la que se determine la aptitud del 
suelo para los usos previstos en el emplazamiento. 
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11. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

El presente documento, “Estudio de Caracterización Inicial de Suelos”, recoge los trabajos, 
resultados y conclusiones obtenidos en varias parcelas ocupadas por naves industriales en una 
antigua zona industrial situada en el centro de Terrassa (Barcelona), en las calles Lepanto, Navas 
de Tolosa, Roger de Llúria y Pare Font de dicha localidad, para la tramitación del proyecto de 
urbanización de la zona, adscrito al Plan Mejora Urbana de Remodelación Navas de Tolosa 69, 
(PM-NDT069), que se ha presentado a la Agencia de Residuos de Cataluña (Expediente 
Q0503/2010/03). 
 
La zona de estudio está compuesta por varias parcelas ocupadas completamente por naves 
industriales sin uso desde hace años y cerradas con llave (en algunos casos con los accesos 
tapiados). Estas parcelas coexisten con viviendas unifamiliares de dos plantas, con garaje en 
planta baja y edificios de viviendas unifamiliares de varias pantas con locales comerciales en 
planta baja. 
 
La presencia de naves industriales en las parcelas en estudio se produce desde al menos el año 
1946 (fecha de la fotografía más antigua disponible) excepto en el caso de la nave 4, cuya 
construcción, por lo que se puede observar en las fotografías aéreas históricas, corresponde a 
algún momento entre los años 1956 y 1984 (no se dispone de fotografías intermedias). A partir 
de la información disponible en el Ayuntamiento de Terrassa y de las observaciones realizadas 
en campo, se conoce que las naves construidas en estas parcelas han albergado actividades 
diversas (carpintería-ebanistería, fabricación de tejidos, pañales y vendas (sanitarias), trasteros 
en alquiler, taller de mecanizado, garaje, fabricación de textiles de lana, fabricación de 
productos de plástico-poliester-PVC, industria de semielaborados del plástico, instalación de 
maquinaria industrial para la industria de tejidos, diseño y fabricación de sistemas de 
posicionamiento y orientación de envases, para industrias farmacéuticas, cosméticas, de 
alimentación y químicas, etc, y probablemente algunas naves habrán albergado varias 
actividades con el paso del tiempo, dada la antigüedad de las naves. Además existe un 
transformador en la esquina de una de las naves. 
 
La única información existente en los archivos de la Agencia de Residuos de Cataluña en 
relación a expedientes de calidad del suelo en las parcelas se refiera al expediente 
Q0503/2010/3, que no incluye ningún dato sobre calidad del suelo sino que corresponde 
únicamente a la presentación por parte del Ayuntamiento de Terrassa del Plan de Mejora 
Urbana de Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069) y a un informe preliminar de 
Situación. 
 
La zona donde se localizan las parcelas tiene pendiente hacia el este, por lo que la construcción 
de las naves ha requerido de explanación del terreno bien mediante excavación mediante 
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relleno. En la parcela situada más al norte (naves 1 (A, B, C, D, E, F, G, H e I) y 2) se observa 
que la base de algunas naves no está a la misma cota que las naves colindantes. Por el 
contrario, la base de las naves 1A y 3A se encuentra por debajo de la cota de la calle. 
 
No se han localizado pozos, surgencias o captaciones de aguas subterráneas en el entorno de la 
zona de estudio. En cuanto a cursos de agua superficial, el cauce más cercano a las parcelas 
estudiadas es el torrent de Vallparadís, que discurre, aproximadamente de norte a sur, a unos 
350 m al sureste de las mismas. A unos 600 m al suroeste discurre, de noroeste a sureste, la 
riera del Palau, en la que vierte sus aguas el torrent de Vallaparadís a unos 1100 m al sur de la 
zona de estudio. 
 
Se ha realizado una investigación inicial de la calidad del suelo de varias de las naves, aquellas 
con mayores indicios de afección a nivel superficial del suelo o con el suelo en peor estado de 
conservación, así como en el entorno cercano del transformador. La investigación se ha 
realizado mediante seis sondeos mecánicos de 8 m de profundidad, tres de los cuales se 
instalaron como piezómetro de control de las aguas en el subsuelo.  
 
Los sondeos realizado permitieron describir la secuencia de materiales que componen el 
subsuelo de las parcelas, que está compuesto por una solera de cemento u hormigón de entre 
0,05 y 0,40 m de espesor (depende de la nave), bajo la que se encuentran materiales de relleno 
antrópico heterogéneos que incluyen la presencia puntual de escorias de fundición; bajo el 
relleno se encuentra el terreno natural compuesto por un nivel superior de arcillas y arcillas 
arenosas de color rojizo con cantos calcáreos en los sondeos P1 y P2 y por limos areno-arcillosos 
de color ocre con cantos calcáreos, en el resto de sondeos (P3 a P6), un nivel intermedio de 
arenas y gravas arcillo-limosas (puntalmente llegan a ser arcillas con gravas) de colores 
marrones y rojizos y con cantos calcáreos presentes en todos los sondeos, y un nivel inferior de 
limos y arcillas margosas de colores ocres y verdes que se han cortado en la base de todos los 
sondeos excepto P3. 
 
Durante la perforación de los sondeos se detectó la presencia de un nivel de agua de poca 
importancia en el interior de los sondeos P1 y P4, pero no en los restantes sondeos y se 
instalaron piezómetros en el interior de estos sondeos y de P3, teniendo en cuenta la posibilidad 
de aparición de agua con posterioridad (que no llegó a producirse). Se considera que el agua 
identificada en estos sondeos se encuentra asociada a niveles discontinuos de poca entidad y 
extensión limitada con mayor permeabilidad relativa dentro del nivel de arenas y gravas arcillo-
limosas identificado en todos los sondeos. 
 
Durante la perforación de los sondeos se recogieron un total de 12 muestras de suelo a 
diferentes profundidades, para análisis (dependiendo de la muestra) de TPH, contaminantes 
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incluidos en el Anexo V del RD 9/2005 y metales con valores de referencia en la Agencia de 
Residuos de Cataluña.  
 
Los análisis de estas muestras de suelo detectaron la presencia puntual afección 
(concentraciones superiores a los valores de referencia) en el suelo de relleno antrópico, por 
plomo en P2 (a 0,5 m de profundidad) y P4 (a 1,8 m de profundidad) y por molibdeno en P3 (a 
0,5 m de profundidad) y P4 (a 1,8 m de profundidad), así como por benzo(a)pireno en la zona 
no saturada del suelo de origen natural de los sondeos P3 (a 2,5 m de profundidad) y P4 (a 4,5 
m de profundidad). Las concentraciones de plomo, molibdeno y benzo(a)pireno identificadas en 
el suelo requieren de una valoración de riesgos en cumplimiento de las disposiciones del RD 
9/2005. 
 
En cuanto al agua del subsuelo, se analizaron muestras del agua identificada en P1 y P4, en las 
que se analizaron una amplia variedad de potenciales contaminantes, incluyendo los que 
forman la lista Quasar de la Agencia Catalana del Agua para fuentes puntuales distintas de 
estaciones de servicio.  Los análisis identificaron la presencia de afección (concentraciones 
superiores a los valores de referencia) puntual por Tetracloroetileno en la muestra de agua 
obtenida en el piezómetro P4. 
 
Teniendo en cuenta los resultados analíticos de las muestras de suelo y agua tomadas en la 
presente caracterización inicial del subsuelo, y habiéndose considerado los respectivos valores de 
incertidumbre, se superan los criterios normativos tomados como referencia (NGR del R.D. para 
la salud humana en suelos de uso urbano indicados en el Anexo V del 9/2005, valor de 50 
mg/kg para aceites minerales en suelo indicado en el Anexo IV del RD 9/2005, NGR para 
metales en suelos de uso urbano de la Agencia de Residuos Catalana, y Valores Genéricos de 
Intervención (VGI) en agua de la lista Quasar considerados por la Agencia Catalana del Agua 
(ACA) en emplazamientos contaminados por fuentes de origen puntual distintos a estaciones de 
servicio, y Niveles de Intervención en aguas subterráneas en la legislación holandesa para los 
parámetros analizados en agua sin VGI en la mencionada lista Quasar) para benzo(a)pireno, 
plomo y molibdeno en suelo y para Tetracloroetileno en agua. Por tanto, en la presente 
inspección no existe conformidad con respecto al criterio normativo indicado. 
 
Con los resultados obtenidos en la investigación se recomienda ejecutar una fase de 
investigación adicional en torno a los sondeos P3 y P4 a fin de determinar la extensión de la 
afección en el suelo en torno a estos sondeos y en el agua en torno a P4. Los resultados de esta 
investigación adicional serán utilizados en la elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos, 
en cumplimiento de las disposiciones del Real Decreto 9/2005, cuyos resultados serán la base 
sobre la que se determine la aptitud del suelo para los usos previstos en el emplazamiento.  
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ANEXO A-1: FOTOGRAFÍAS AÉREAS HISTÓRICAS 
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ANEXO A-2: INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERRASSA Y DE 

LA AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 

 



1

Juan Carlos Alvarez

Asunto: RV: Llicències d'activitats

De: Atenció a empresa [mailto:atencioempresa@terrassa.cat]  
Enviado el: lunes, 17 de noviembre de 2014 9:32 
Para: Mercè Codina 
Asunto: Llicències d'activitats 
 
Bon dia, 
  
Seguit a la seva sol·licitud amb número de registre 10-11-2014 13:48:58, passem a detallar els tipus de llicències 
d'activitats que s'han atorgat als carrers següents: 
  
1) Roger de Llúria, 107 - Cap activitat 
  
2) Navas de Tolosa, 81: 
  
Filatures de cotó 
Fabricació de teixits de llana 
Oficina comercial 
Fabricació de productes de plàstic-poliester-PVC 
Indústria de semielaborats del plàstic 
  
3) Navas de Tolosa, 79 - Cap activitat 
  
4) Pare Font, 120 
Instal·lació de maquinària per a la indústria de "doblados y torcidos"  
Maquinària industrial filatura de cotó 
  
5) Lepant, 133 
  
Fusteria-Ebenisteria 
Fabricació de teixits 
  
6) Navas de Tolosa, 82 
Bolques i venes (sanitaris) 
  
Salutacions, 
  
OAE Oficina d'Atenció a l'Empresa 
Ajuntament de Terrassa 
Ca. Telers, 5 B 1-1 
08221 Terrassa 
Telf. 937397000 - ext. 4934 
atencioempresa@terrassa.cat 
 

Aquest correu electrònic s'adreça exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial de l'Ajuntament de Terrassa. El seu contingut és per 
a l'ús exclusiu de les persones destinatàries i, conseqüentment, no n’està permesa la utilització, reproducció, alteració i/o difusió per terceres persones. Si 
heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i que el destruïu. Les expressions o els 
comentaris són responsabilitat de l’autor/a i no representen necessàriament l’Ajuntament de Terrassa. 
Este correo electrónico se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial del Ayuntamiento de Terrassa. Su contenido es 
para el uso exclusivo de las personas destinatarias y, consecuentemente, no está permitida su utilización, reproducción, alteración y/o difusión por terceras 
personas. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a la destrucción del 
mismo. Las expresiones y comentarios son responsabilidad del autor/a y no representan necesariamente al Ayuntamiento de Terrassa. 

mailto:atencioempresa@terrassa.cat
mailto:atencioempresa@terrassa.cat
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San Sebastián de los Reyes, a 1 de diciembre de 2014 

 

Atn. del Director de la Agencia de Residuos de Cataluña 
C/ Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona  
 
Asunto: Solicitud de información de la calidad química del suelo 

 

Por el presente escrito, HERA TRATESA como empresa subcontratada para el estudio de la 
calidad del suelo en distintas parcelas de una antigua zona industrial en Terrassa, solicita la 
posible información de que disponga la Agencia de Residuos de Cataluña, en relación a 
expedientes de calidad del suelo en dichas parcelas. Su ubicación se indica a continuación en el 
plano adjunto. Incluiría las siguientes calles: 

- Lepant 133 
- Lepant 135 
- Navas de Tolosa 79 
- Navas de Tolosa 81 
- Navas de Tolosa 82 
- Navas de Tolosa 84, 86 
- Roger de Llúria 107 
- Pare Font 120 
- Pare Font 122-124 

Las coordenadas UTM aproximadas del centro de las parcelas son X=417.800 e Y=4.600.735 
(Huso 31 – Datum ETRS89). Municipio Terrassa (Barcelona) 

 

Agradeciéndoles de antemano la información, un saludo 

 

Fdo.: Álvaro de Fresno Cerezo 
Director de Producción 

 
  

http://www.heraholding.com
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ANEXO A-3: COLUMNAS LITOLÓGICAS 



Telefono:
Fax:
e-mail:

Prof Nivel Símbolo Muestra COV
(m) prod./piez. estrat. N B M A (ppm)

Loseta de cemento

Primera aparición de agua:  4,50 m.

Nivel inicial de desarrollo: 7,60 m.

Modo de desarrollo: Bombeo.

Caudal:  0,5 l/min.                            Tiempo de desarrollo:  10 min.                             Volúmen extraído:  5 l.

5,5

6

1,5

Limos color verdoso, compactos

3

3,5

4,5

7,65 m

0,0

Fuerte alteración de color

S1 (0,50 m)

7,5

0,0

5

Arenas y gravas limosas con cantos gruesos 
calcáreos dispersos, baja compactación 

Fin del sondeo P1 (8,00 m)

0,0
Margas marrones y verdes compactas

DETALLES DEL DESARROLLO DEL PIEZÓMETRO

Depresión de nivel: 0,40 m.
Características organolépticas del agua: Sin alteraciones organolepticas.
Observaciones: 

Nivel de agua tras el desarrollo: Seco.

(+34) 91 736 21 77(+34) 91 736 21 77 Fecha inicio 10/03/2015

S1 (4,00 m)

Supervisor Juan Carlos Álvarez

Número de Perforación/Pozo: P1
Localización:

C/ Navas de Tolosa, 69
T.M. Terrasa 

10/03/2015
ag@agambiental.com Empresa perforista Neotest
(+34) 91 358 94 60 Fecha fin

Características organolépticas

0 2"
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anular116 mm

K visualPerforación
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0,0

0,0

Nivel piez. 
(16/03/15)

Limos arenosos color verdoso, compactos

Gravilla

T
U

B
E

R
ÍA

R
A

N
U

R
A

D
A

T
U

B
E

R
ÍA

C
IE

G
A



Telefono:
Fax:
e-mail:

Prof Nivel Símbolo Muestra COV
(m) prod./piez. estrat. N B M A (ppm)

Primera aparición de agua:
Nivel inicial de desarrollo: 
Modo de desarrollo: 
Caudal:                              Tiempo de desarrollo:                               Volúmen extraído: 

Ligera alteración de color

Número de Perforación/Pozo: P2
Localización:

C/ Navas de Tolosa, 69
T.M. Terrasa 

K visual
Características organolépticas

116 mm

(+34) 91 736 21 77 Fecha inicio 10/03/2015
(+34) 91 358 94 60 Fecha fin 11/03/2015
ag@agambiental.com Empresa perforista Neotest

0

0,5

Supervisor Juan Carlos Álvarez

Descripción de muestra
Perforación Espacio 

anular

1 0,0

1,5

2 0,0

2,5

S2 (0,50 m)

0,0

3 0,0

3,5

4 S2 (4,00 m) 0,0

4,5

7,5

8 0,0
Fin del sondeo P2 (8,00 m)

5 0,0

5,5

6 0,0

6,5

7

DETALLES DEL DESARROLLO DEL PIEZÓMETRO

Nivel de agua tras el desarrollo: 

Depresión de nivel: 

Características organolépticas del agua: 

Observaciones: El sondeo no se entuba. No acumula nivel de agua. 

Hormigón

Relleno de arenas y gravas de color oscuro, 

Relleno de arcillas con arenas y cantos 
dispersos, presenta motas negras aisladas 

Arcillas limosas rojizas, compactas

Arcillas margosas de color ocre-verde, 
compactas

Margas arcillosas verdosas con cantos 
calcáreos

Arcillas limo-arenosas verdes y rojizas 
compactas

Arenas con matriz arcillosa rojiza, saturadas

Arcillas margosas de color verde y ocre. 
Compactas y secas



Telefono:
Fax:
e-mail:

Prof Nivel Símbolo Muestra COV
(m) prod./piez. estrat. N B M A (ppm)

Hormigón

Primera aparición de agua: 
Nivel inicial de desarrollo: 
Modo de desarrollo: 
Caudal:                              Tiempo de desarrollo:                               Volúmen extraído: 

Número de Perforación/Pozo: P3
Localización:

C/ Navas de Tolosa, 69
T.M. Terrasa 

(+34) 91 736 21 77 Fecha inicio 11/03/2015

Características organolépticas
116 mm

(+34) 91 358 94 60 Fecha fin 11/03/2015
ag@agambiental.com Empresa perforista Neotest

0

0,5

3

5

Supervisor Juan Carlos Álvarez

Descripción de muestra
Perforación Espacio 

anular
K visual

S3 (0,50 m)

1 0,0

1,5

2 0,0

2,5

0,0

3,5

4

S3 (2,50 m)

0,0

4,5

Características organolépticas del agua: 

0,0

5,5

6 0,0

6,5

7 0,0

7,5

8 0,0
Fin del sondeo P3 (8,00 m)

DETALLES DEL DESARROLLO DEL PIEZÓMETRO

Nivel de agua tras el desarrollo: 

Depresión de nivel: 

Relleno de arenas y gravas con arcilla y 
fragmentos de ladrillo. Sueltas 

Limos arenosos poco compactos de color 
ocre con cantos dispersos calcáreos y con 

algunos niveles centimétricos intercalados de 
arcillas compactas con grava

Arenas y gravas de color marrón claro, 
compactación baja a media

2"
Cemento

Bentonita

Gravilla

Fuerte alteración de color

Observaciones: No se corta nivel de agua durante la ejecución del sondeo

T
U
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E
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Telefono:
Fax:
e-mail:

Prof Nivel Símbolo Muestra COV
(m) prod./piez. estrat. N B M A (ppm)

Hormigón

Primera aparición de agua:  5,50 m.

Nivel inicial de desarrollo: 6,72 m.

Modo de desarrollo: Bailer.

Caudal:  1 l/min.                            Tiempo de desarrollo:  20 min.                             Volúmen extraído:  20 l.

Número de Perforación/Pozo: P4
Localización:

C/ Navas de Tolosa, 69
T.M. Terrasa 

(+34) 91 736 21 77 Fecha inicio 12/03/2015

Características organolépticas
116 mm

(+34) 91 358 94 60 Fecha fin 12/03/2015
ag@agambiental.com Empresa perforista Neotest

0 2"

0,5

Cemento

Supervisor Juan Carlos Álvarez

Descripción de muestra
Perforación Espacio 

anular
K visual

S4 (1,80 m)

1 0,0

1,5

2 0,0

2,5

Bentonita

6,5

7 0,0

3 0,0

3,5

4 S4 (4,00 m) 0,0

4,5

7,5

Nivel piez. 
(16/03/15)

8

5,67 m

0,0
Fin del sondeo P4 (8,00 m)

Arcillas margosas color ocre-verde

Gravilla

5

Arenas y gravas calcáreas con algún canto 
decimétrico de cuarzo, compactación media-

alta.

DETALLES DEL DESARROLLO DEL PIEZÓMETRO

Nivel de agua tras el desarrollo: Seco.
Depresión de nivel: 1,28 m.
Características organolépticas del agua: Sin alteraciones organolépticas.
Observaciones: 

0,0

5,5

6 0,0

Fuerte alteración de color

Relleno heterogéneo (arcilla, arena, grava, 
fragmentos de ladrillo y de escoria)

Relleno de limos arcillosos color marrón con 
cantos dispersos calcáreos y fragmentos de 

cristal, compactación media

Arenas y gravas con matriz limoarcillosa 

Arcillas limo-arenosas con cantos calcáreos, 
compactación media-alta

T
U
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E
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ÍA

 R
A

N
U

R
A

D
A

T
U

B
E

R
ÍA

C
IE

G
A



Telefono:
Fax:
e-mail:

Prof Nivel Símbolo Muestra COV
(m) prod./piez. estrat. N B M A (ppm)

Primera aparición de agua: 
Nivel inicial de desarrollo: 
Modo de desarrollo: 
Caudal:                              Tiempo de desarrollo:                               Volúmen extraído: 

Número de Perforación/Pozo: P5
Localización:

C/ Navas de Tolosa, 69
T.M. Terrasa 

(+34) 91 736 21 77 Fecha inicio 11/03/2015
(+34) 91 358 94 60 Fecha fin 11/03/2015
ag@agambiental.com Empresa perforista Neotest

Supervisor Juan Carlos Álvarez

Descripción de muestra
Perforación Espacio 

anular
K visual

Características organolépticas
116 mm

0

0,5

3

5

8

S5 (0,50 m)

1 0,0

1,5

2 0,0

2,5

0,0

3,5

4

S5 (4,50 m)

0,0

4,5

0,0

5,5

6 0,0

6,5

7 0,0

7,5

0,0
Fin del sondeo P5 (8,00 m)

DETALLES DEL DESARROLLO DEL PIEZÓMETRO

Nivel de agua tras el desarrollo: 

Depresión de nivel: 

Características organolépticas del agua: 

Hormigón

Relleno de arenas y gravas con arcilla

Arcillas rojas compactas con pequeños 
cantos calcáreos dispersos

Limos ocre con cantos calcáreos dispersos, 
compactación baja-media

Arenas y gravas con matriz arcillosa. En los 
tramos con mayor proporción arcillosa llega a 

ser arcilla con grava

Arcillas margosas de color ocre-verdoso, 
compactas

Ligero olor indeterminado

Observaciones: No se corta nivel de agua durante la ejecución del sondeo. No se instala tubería piezométrica.  



Telefono:
Fax:
e-mail:

Prof Nivel Símbolo Muestra COV
(m) prod./piez. estrat. N B M A (ppm)

Primera aparición de agua: 
Nivel inicial de desarrollo: 
Modo de desarrollo: 
Caudal:                              Tiempo de desarrollo:                               Volúmen extraído: 

Número de Perforacion/Pozo: P6
Localización:

C/ Navas de Tolosa, 69
T.M. Terrasa 

(+34) 91 736 21 77 Fecha inicio 12/03/2015
(+34) 91 358 94 60 Fecha fin 12/03/2015
ag@agambiental.com Empresa perforista Neotest

Juan Carlos Álvarez

Descripción de muestra
Perforación Espacio 

anular
K visual

Características organolépticas
116 mm

0

0,5

Supervisor

Relleno heterogéneo con restos de material 
antrópico (ladrillos). Baja compactación

Limos arenosos con cantos calcáreos, 
compactación media

S6 (0,50 m)

1

4,5

0,0

1,5

2 0,0

2,5

7

0,0

3,5

4 0,0

3

S6 (4,00 m)

5 0,0

5,5

6 0,0

6,5

Hormigón

Nivel de agua tras el desarrollo: 

Depresión de nivel: 

Características organolépticas del agua: 

Observaciones: No se corta nivel de agua durante la ejecución del sondeo. No se instala tubería piezométrica.  

0,0

7,5

8 0,0

Arenas y gravas con matriz arcillosa, 
compactación media

Arcillas margosas

Fin del sondeo P6 (8,00 m)

DETALLES DEL DESARROLLO DEL PIEZÓMETRO
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ANEXO A-4: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Nave 2 

 



 
 

Nave 3A 

 



 
 

Nave 3B 

 

 



Nave 4 



 
 

Nave 6A1 

 



 
 

 

Nave 6A2 



 
 

Nave 6B 



 
 

Piezómetro 
P1 

0,00 m-3,00 m 3,00 m-6,00 m 

6,00 m-8,00 m 



 
 

Sondeo P2 

0,00 m-3,00 m 3,00 m-6,00 m 

6,00 m-8,00 m 

 



 
 

Piezómetro 
P3 

0,00 m-3,00 m 3,00 m-6,00 m 

6,00 m-8,00 m 



 
 

Piezómetro 
P4 

0,00 m-3,00 m 3,00 m-6,00 m 

6,00 m-8,00 m 



 
 

Sondeo P5 

0,00 m-3,00 m 3,00 m-6,00 m 

6,00 m-8,00 m 



 
 

 

Sondeo P6 

0,00 m-3,00 m 3,00 m-6,00 m 

6,00 m-8,00 m 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR1514003 20-MAR-2015

:: LaboratoryClient ALS Czech Republic, s.r.o.HERA TRATESA S.A.U

: :ContactContact Client ServiceJuan Carlos Alvarez

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  

Czech Republic 190 00

C/ ilsa de Hierro. 7 1a Planta  Oficina 

1.4.

San Sebastián de los Reyes

Madrid Spain 28027

:: E-mailE-mail juan.carlos.alvarez@heraholding.com customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

:: FacsimileFacsimile ---- +420 284 081 635

::Project 2801-06095 TER Page 1 of 5

:Order number ---- :Date Samples 

Received

12-MAR-2015

::C-O-C number ---- Quote number PR2014HERTR-ES0002 

(ES-310-14-0697)
Site : ---- :Date of test 13-MAR-2015 - 19-MAR-2015

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Sample (s) PR1514003/002, determination of S-SMVGMS01 was alternatively extracted by Soxhlet technique.

Responsible for accuracy

Signatories Position

Zdenek Jirak Environmental Business Unit 

Manager

Testing Laboratory 

Accredited by CAI

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



20-MAR-2015:Issue Date

2 of 5:Page

Work Order :

:Client

PR1514003

HERA TRATESA S.A.U

Analytical Results

SBS1 (4,00m)S1 (0,5m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514003001 PR1514003002 PR1514003003

10-MAR-2015 18:3010-MAR-2015 18:3010-MAR-2015 18:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 98.591.5±6.0 %87.6 ±6.0 %±6.0 %

Total Metals / Major Cations
Trivalent Chromium S-CR3HBIC-CC mg/kg DW0.500 5.90--------19.6 --------

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 0.198----±20.1 %0.478 ±20.6 %----

Extractable Metals / Major Cations
Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.52----±20.0 %1.21 --------

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 13.1----±20.0 %12.1 ±20.0 %----

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 19.6----±20.0 %104 ±20.0 %----

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 0.443--------<0.010 ±20.0 %----

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 <0.40--------<0.40 --------

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 6.10----±20.0 %20.0 ±20.0 %----

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 3.02----±20.0 %9.72 ±20.0 %----

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 5.5----±20.0 %37.2 ±20.0 %----

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 8.9----±20.0 %24.6 ±20.0 %----

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 <0.21--------<0.20 --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 <0.40----±20.0 %2.99 --------

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 4.3----±20.0 %24.1 ±20.0 %----

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 <2.0--------<2.0 --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.50--------<0.50 --------

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 <1.0----±20.0 %1.6 --------

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 17.4----±20.0 %32.3 ±20.0 %----

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 10.7----±20.0 %56.7 ±20.0 %----

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 <12<12-------- --------

BTEX
Benzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0050 <0.0050<0.0050-------- --------

Toluene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.050 <0.050<0.050-------- --------

Ethylbenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020<0.020-------- --------

meta- & para-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020<0.020-------- --------

ortho-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Sum of xylenes S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 <0.030<0.030-------- --------

Sum of BTEX S-VOCGMS07 mg/kg DW0.105 <0.105<0.105-------- --------

Halogenated Volatile Organic Compounds
Dichloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 <0.030<0.030-------- --------

Chloroform S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020<0.020-------- --------

1.1-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

1.2-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 <0.0030<0.0030-------- --------

1.1-Dichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 <0.0030<0.0030-------- --------

1.2-Dichloropropane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 <0.10<0.10-------- --------

cis-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 <0.10<0.10-------- --------

trans-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 <0.10<0.10-------- --------

1.1.2-Trichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Trichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Tetrachloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.100 <0.100<0.100-------- --------

Tetrachloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Chlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

1.2-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020<0.020-------- --------

1.4-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020<0.020-------- --------

1.2.4-Trichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 <0.030<0.030-------- --------

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



20-MAR-2015:Issue Date
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Work Order :

:Client

PR1514003

HERA TRATESA S.A.U

SBS1 (4,00m)S1 (0,5m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514003001 PR1514003002 PR1514003003

10-MAR-2015 18:3010-MAR-2015 18:3010-MAR-2015 18:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Halogenated Volatile Organic Compounds - Continued

Vinyl chloride S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Non-Halogenated Volatile Organic Compounds
Acetone S-VOCGMS01 mg/kg DW0.10 <0.10<0.10-------- --------

Styrene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.040 <0.040<0.040-------- --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) S-VPHFID03 mg/kg DW35.0 <35.0<35.0-------- --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Acenaphthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Fluorene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Benz(a)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Chrysene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Benzo(b)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Benzo(k)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Benzo(a)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Dibenz(a.h)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

PCBs
PCB 28 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030<0.0030-------- --------

PCB 52 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030<0.0030-------- --------

PCB 101 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030<0.0030-------- --------

PCB 118 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030<0.0030-------- --------

PCB 138 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030<0.0030-------- --------

PCB 153 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030<0.0030-------- --------

PCB 180 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030<0.0030-------- --------

Sum of 7 PCBs S-SMVGMS01 mg/kg DW0.021 <0.021<0.021-------- --------

Organochlorine Pesticides
Chlordane-cis S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Chlordane-trans S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Hexachloroethane S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Hexachlorobutadiene S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Hexachlorocyclohexane Alpha S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Hexachlorobenzene (HCB) S-OCPECD01 mg/kg DW0.0050 <0.0050<0.0050-------- --------

Hexachlorocyclohexane Beta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Hexachlorocyclohexane Gamma S-OCPECD01 mg/kg DW0.0100 <0.0100<0.0100-------- --------

Hexachlorocyclohexane Delta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Aldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Heptachloroepoxide-cis S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Heptachloroepoxide-trans S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

2.4-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

alpha-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

4.4`-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Dieldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

2.4-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Endrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

beta-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

4.4`-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

2.4-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

4.4`-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00
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20-MAR-2015:Issue Date

4 of 5:Page

Work Order :

:Client

PR1514003

HERA TRATESA S.A.U

SBS1 (4,00m)S1 (0,5m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514003001 PR1514003002 PR1514003003

10-MAR-2015 18:3010-MAR-2015 18:3010-MAR-2015 18:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Anilines
p-Chloroaniline S-ANLGMS01 mg/kg DW0.30 <0.30<0.30-------- --------

Chlorophenols
2-Chlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 <0.020<0.020-------- --------

2.4@2.5-Dichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.040 <0.040<0.040-------- --------

2.4.6-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 <0.020<0.020-------- --------

2.4.5-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 <0.020<0.020-------- --------

Pentachlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.006 <0.006<0.006-------- --------

Cresols, Phenols and Naphtols
Phenol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 <0.10<0.10-------- --------

o-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 <0.10<0.10-------- --------

m.p-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.20 <0.20<0.20-------- --------

Sum of Cresols S-CPDGMS01 mg/kg DW0.30 <0.30<0.30-------- --------

Chromatogram
Chromatogram S-CHRM-GC14 -- AttachedAttached-------- --------

Petroleum Hydrocarbons
C10 - C12 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW2.0 <2.0<2.0-------- --------

C10 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW20 <20<20-------- --------

C12 - C16 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW3.0 <3.0<3.0-------- --------

C16 - C35 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW10 <10<10-------- --------

C35 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW5.0 <5.0<5.0-------- --------

Descriptive Results
Sub-Matrix: SOIL

Analytical ResultsMethod: Compound Client sample ID  - Client 

sampling date / time

Laboratory 

sample ID

Chromatogram

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1514003002 S1 (4,00m) - 

10-MAR-2015 18:30

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1514003003 SB - 10-MAR-2015 18:30

If the client does not specify the date and time of sample collection, the laboratory will specify the date on sample delivery in parentheses, instead. If the 

time of sample collection is specified as 0:00 it means that the client did specify the date but not the time. Measurement uncertainty is expressed as 

expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

CZ_SOP_D06_03_193  (US EPA 8270) Determination of aniline and aniline derivates by gas chromatography method with MS 

detection

S-ANLGMS01

GC chromatogramS-CHRM-GC14

VOC chromatogramS-CHRM-VOC

CZ_SOP_D06_03_158 - except chap. 9.1 a 9.3 (US EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO 14154) Determination of phenols, 

chlorinated phenols and cresols by gas chromatography method with detection MS and ECD and calculation 

of phenols, chlorinated phenols and cresols sums from measured values

S-CLPGMS01

CZ_SOP_D06_03_160 (US EPA 8041A, US EPA 3500  except chapt. 9.1) Determination of phenols and cresols by gas 

chromatography method with MS detection and calculation of phenols and cresols sums from measured values

S-CPDGMS01

CZ_SOP_D06_02_J06 Stoichiometric calculations of compounds concentration from measured values. Calculation of trivalent 

chromium Cr(III) as the difference of chromium Cr and hexavalent chromium Cr(VI).

S-CR3HBIC-CC

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu
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Work Order :

:Client

PR1514003

HERA TRATESA S.A.U

Analytical Methods Method Descriptions

CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.1; 11.3.1; 12.2.1; 15.4 (CSN EN 15192, EPA 3060A) Determination of hexavalent 

chromium by ion chromatography  with spectrophotometric detection and trivalent chromium determination by calculation 

from measured values.

S-CR6-IC

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465) Determination of dry matter by gravimetry and determination 

of moisture by calculation from measured values.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per CZ_SOP_D06_02_J02 

(US EPA 3050)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14), Determination of elements by atomic emission 

spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured 

values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia prior to analysis.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per CZ_SOP_D06_02_J02 

(US EPA 3050)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14), Determination of elements by atomic emission 

spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured 

values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia prior to analysis.

S-METAXHB2

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2 , 

CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.2) Determination of organochlorine pesticides and other halogen compounds by gas 

chromatography method with ECD detection and calculation of organochlorine pesticides and other halogen compounds 

sums from measured values

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2 , 

CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.2) Determination of organochlorine pesticides and other halogen compounds by gas 

chromatography method with ECD detection and calculation of organochlorine pesticides and other halogen compounds 

sums from measured values

S-OCPECD04

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, CSN EN ISO 6468) Determination of semivolatile organic compounds 

by gas chromatography method with MS detection. We applied flexible accreditation type 2 to  the parameters that are not 

mentioned on appendix of certificate of accreditation. The method was conferred flexible accreditation type 2 and is 

mentioned on Annex of Certificate of Accreditation No. 345/2013 dated 14th August 2013. 14082013

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Determination of extractable compounds in the range of hydrocarbons C 5 - C50, 

their fractions calculated from the measured values by gas chromatography method with FID detection

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_150 (US EPA Method 8015, US EPA Method 3550) Determination of extractable compounds in the range of 

hydrocarbons C5 - C50, their fractions calculated from the measured values by gas chromatographic method using FID

S-TPHFID14

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.1 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, 

ISO 15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VOCGMS01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.1 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, 

ISO 15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VOCGMS07

CZ_SOP_D06_03_156 except chap. 9.1 a 9.2 (US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods, ISO 

15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with detection FID and ECD and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VPHFID03

Preparation Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

Drying and sieving of sample on the grain size < 2 mm* S-PPHOM2

CZ_SOP_D06_07_P01 Preparation of solid samples for analysis (crushing, milling and pulverizing).* S-PPHOM4

A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method 

was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment 

section on front page for information.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



>>Logging Name:HERA Project:2801-0609STER 

>>FROM:03-10-2015 17:34:19   TO:03-12-2015 10:34:19 

>>Sample Points:247 

>>Sample Rate:600 sec. 

>>Temperature Unit:Celsius 

>>Temperature(LowAlarm:10.0-HighAlarm:20.0) 

-------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

NO. DATE  TIME  TEMPERATURE 

    1 03.10.2015 17:34:19 6.1 

    2 03.10.2015 17:44:19 5.7 

    3 03.10.2015 17:54:19 5.3 

    4 03.10.2015 18:04:19 4.9 

    5 03.10.2015 18:14:19 4.7 

    6 03.10.2015 18:24:19 4.1 

    7 03.10.2015 18:34:19 3.9 

    8 03.10.2015 18:44:19 3.9 

    9 03.10.2015 18:54:19 2.9 

   10 03.10.2015 19:04:19 2.9 

   11 03.10.2015 19:14:19 2.9 

   12 03.10.2015 19:24:19 2.9 

   13 03.10.2015 19:34:19 2.9 

   14 03.10.2015 19:44:19 2.9 

   15 03.10.2015 19:54:19 2.9 

   16 03.10.2015 20:04:19 2.9 

   17 03.10.2015 20:14:19 2.7 

   18 03.10.2015 20:24:19 2.7 

   19 03.10.2015 20:34:19 2.6 

   20 03.10.2015 20:44:19 2.6 

   21 03.10.2015 20:54:19 2.4 

   22 03.10.2015 21:04:19 2.4 

   23 03.10.2015 21:14:19 2.4 

   24 03.10.2015 21:24:19 2.4 

   25 03.10.2015 21:34:19 2.4 

   26 03.10.2015 21:44:19 2.5 

   27 03.10.2015 21:54:19 2.5 

   28 03.10.2015 22:04:19 2.4 

   29 03.10.2015 22:14:19 2.4 

   30 03.10.2015 22:24:19 2.4 

   31 03.10.2015 22:34:19 2.4 

   32 03.10.2015 22:44:19 2.4 

   33 03.10.2015 22:54:19 2.4 

   34 03.10.2015 23:04:19 2.4 

   35 03.10.2015 23:14:19 2.4 

   36 03.10.2015 23:24:19 2.4 

   37 03.10.2015 23:34:19 2.5 

   38 03.10.2015 23:44:19 2.5 

   39 03.10.2015 23:54:19 2.5 

   40 03.11.2015 00:04:19 2.5 

   41 03.11.2015 00:14:19 2.5 

   42 03.11.2015 00:24:19 2.4 

   43 03.11.2015 00:34:19 2.4 

   44 03.11.2015 00:44:19 2.4 

   45 03.11.2015 00:54:19 2.4 

   46 03.11.2015 01:04:19 2.4 

   47 03.11.2015 01:14:19 2.2 

   48 03.11.2015 01:24:19 2.2 

   49 03.11.2015 01:34:19 2.2 



   50 03.11.2015 01:44:19 2.2 

   51 03.11.2015 01:54:19 2.2 

   52 03.11.2015 02:04:19 2.2 

   53 03.11.2015 02:14:19 2.2 

   54 03.11.2015 02:24:19 2.2 

   55 03.11.2015 02:34:19 2.2 

   56 03.11.2015 02:44:19 2.2 

   57 03.11.2015 02:54:19 2.2 

   58 03.11.2015 03:04:19 2.2 

   59 03.11.2015 03:14:19 2.2 

   60 03.11.2015 03:24:19 2.0 

   61 03.11.2015 03:34:19 2.0 

   62 03.11.2015 03:44:19 1.8 

   63 03.11.2015 03:54:19 1.8 

   64 03.11.2015 04:04:19 1.6 

   65 03.11.2015 04:14:19 1.6 

   66 03.11.2015 04:24:19 1.6 

   67 03.11.2015 04:34:19 1.6 

   68 03.11.2015 04:44:19 1.5 

   69 03.11.2015 04:54:19 1.5 

   70 03.11.2015 05:04:19 1.5 

   71 03.11.2015 05:14:19 1.5 

   72 03.11.2015 05:24:19 1.1 

   73 03.11.2015 05:34:19 1.1 

   74 03.11.2015 05:44:19 1.1 

   75 03.11.2015 05:54:19 1.1 

   76 03.11.2015 06:04:19 1.1 

   77 03.11.2015 06:14:19 1.1 

   78 03.11.2015 06:24:19 1.1 

   79 03.11.2015 06:34:19 1.1 

   80 03.11.2015 06:44:19 1.1 

   81 03.11.2015 06:54:19 1.5 

   82 03.11.2015 07:04:19 1.6 

   83 03.11.2015 07:14:19 1.6 

   84 03.11.2015 07:24:19 1.6 

   85 03.11.2015 07:34:19 1.7 

   86 03.11.2015 07:44:19 1.8 

   87 03.11.2015 07:54:19 2.1 

   88 03.11.2015 08:04:19 2.2 

   89 03.11.2015 08:14:19 2.0 

   90 03.11.2015 08:24:19 1.8 

   91 03.11.2015 08:34:19 1.6 

   92 03.11.2015 08:44:19 1.6 

   93 03.11.2015 08:54:19 1.6 

   94 03.11.2015 09:04:19 1.7 

   95 03.11.2015 09:14:19 2.1 

   96 03.11.2015 09:24:19 2.7 

   97 03.11.2015 09:34:19 4.6 

   98 03.11.2015 09:44:19 5.4 

   99 03.11.2015 09:54:19 6.2 

  100 03.11.2015 10:04:19 4.0 

  101 03.11.2015 10:14:19 4.0 

  102 03.11.2015 10:24:19 4.9 

  103 03.11.2015 10:34:19 5.7 

  104 03.11.2015 10:44:19 6.3 

  105 03.11.2015 10:54:19 4.9 

  106 03.11.2015 11:04:19 5.4 

  107 03.11.2015 11:14:19 6.1 



  108 03.11.2015 11:24:19 6.7 

  109 03.11.2015 11:34:19 4.1 

  110 03.11.2015 11:44:19 4.5 

  111 03.11.2015 11:54:19 5.3 

  112 03.11.2015 12:04:19 6.2 

  113 03.11.2015 12:14:19 4.9 

  114 03.11.2015 12:24:19 3.9 

  115 03.11.2015 12:34:19 4.9 

  116 03.11.2015 12:44:19 5.7 

  117 03.11.2015 12:54:19 6.5 

  118 03.11.2015 13:04:19 4.9 

  119 03.11.2015 13:14:19 5.4 

  120 03.11.2015 13:24:19 6.2 

  121 03.11.2015 13:34:19 6.7 

  122 03.11.2015 13:44:19 4.5 

  123 03.11.2015 13:54:19 5.3 

  124 03.11.2015 14:04:19 6.6 

  125 03.11.2015 14:14:19 6.9 

  126 03.11.2015 14:24:19 5.2 

  127 03.11.2015 14:34:19 5.7 

  128 03.11.2015 14:44:19 6.9 

  129 03.11.2015 14:54:19 6.9 

  130 03.11.2015 15:04:19 4.8 

  131 03.11.2015 15:14:19 5.2 

  132 03.11.2015 15:24:19 6.5 

  133 03.11.2015 15:34:19 6.9 

  134 03.11.2015 15:44:19 5.4 

  135 03.11.2015 15:54:19 0.3 

  136 03.11.2015 16:04:19 -0.4 

  137 03.11.2015 16:14:19 0.1 

  138 03.11.2015 16:24:19 0.9 

  139 03.11.2015 16:34:19 1.8 

  140 03.11.2015 16:44:19 2.7 

  141 03.11.2015 16:54:19 2.9 

  142 03.11.2015 17:04:19 4.2 

  143 03.11.2015 17:14:19 4.7 

  144 03.11.2015 17:24:19 5.1 

  145 03.11.2015 17:34:19 5.2 

  146 03.11.2015 17:44:19 5.3 

  147 03.11.2015 17:54:19 5.4 

  148 03.11.2015 18:04:19 5.6 

  149 03.11.2015 18:14:19 5.7 

  150 03.11.2015 18:24:19 5.8 

  151 03.11.2015 18:34:19 5.9 

  152 03.11.2015 18:44:19 5.9 

  153 03.11.2015 18:54:19 5.9 

  154 03.11.2015 19:04:19 5.9 

  155 03.11.2015 19:14:19 5.9 

  156 03.11.2015 19:24:19 5.9 

  157 03.11.2015 19:34:19 5.9 

  158 03.11.2015 19:44:19 5.8 

  159 03.11.2015 19:54:19 5.8 

  160 03.11.2015 20:04:19 5.8 

  161 03.11.2015 20:14:19 5.6 

  162 03.11.2015 20:24:19 5.6 

  163 03.11.2015 20:34:19 5.6 

  164 03.11.2015 20:44:19 5.3 

  165 03.11.2015 20:54:19 5.3 



  166 03.11.2015 21:04:19 5.4 

  167 03.11.2015 21:14:19 5.4 

  168 03.11.2015 21:24:19 5.4 

  169 03.11.2015 21:34:19 5.4 

  170 03.11.2015 21:44:19 5.4 

  171 03.11.2015 21:54:19 5.4 

  172 03.11.2015 22:04:19 5.4 

  173 03.11.2015 22:14:19 5.4 

  174 03.11.2015 22:24:19 5.4 

  175 03.11.2015 22:34:19 5.4 

  176 03.11.2015 22:44:19 5.4 

  177 03.11.2015 22:54:19 5.4 

  178 03.11.2015 23:04:19 5.4 

  179 03.11.2015 23:14:19 5.4 

  180 03.11.2015 23:24:19 5.4 

  181 03.11.2015 23:34:19 5.4 

  182 03.11.2015 23:44:19 5.4 

  183 03.11.2015 23:54:19 5.3 

  184 03.12.2015 00:04:19 5.3 

  185 03.12.2015 00:14:19 5.3 

  186 03.12.2015 00:24:19 5.3 

  187 03.12.2015 00:34:19 5.3 

  188 03.12.2015 00:44:19 5.3 

  189 03.12.2015 00:54:19 5.3 

  190 03.12.2015 01:04:19 5.3 

  191 03.12.2015 01:14:19 5.2 

  192 03.12.2015 01:24:19 5.2 

  193 03.12.2015 01:34:19 5.2 

  194 03.12.2015 01:44:19 5.2 

  195 03.12.2015 01:54:19 4.9 

  196 03.12.2015 02:04:19 4.9 

  197 03.12.2015 02:14:19 4.9 

  198 03.12.2015 02:24:19 4.7 

  199 03.12.2015 02:34:19 4.8 

  200 03.12.2015 02:44:19 4.9 

  201 03.12.2015 02:54:19 4.9 

  202 03.12.2015 03:04:19 4.9 

  203 03.12.2015 03:14:19 4.7 

  204 03.12.2015 03:24:19 4.7 

  205 03.12.2015 03:34:19 4.7 

  206 03.12.2015 03:44:19 4.7 

  207 03.12.2015 03:54:19 4.5 

  208 03.12.2015 04:04:19 4.5 

  209 03.12.2015 04:14:19 4.5 

  210 03.12.2015 04:24:19 4.3 

  211 03.12.2015 04:34:19 4.3 

  212 03.12.2015 04:44:19 4.3 

  213 03.12.2015 04:54:19 4.3 

  214 03.12.2015 05:04:19 4.3 

  215 03.12.2015 05:14:19 4.3 

  216 03.12.2015 05:24:19 4.3 

  217 03.12.2015 05:34:19 4.3 

  218 03.12.2015 05:44:19 4.3 

  219 03.12.2015 05:54:19 4.1 

  220 03.12.2015 06:04:19 4.1 

  221 03.12.2015 06:14:19 4.2 

  222 03.12.2015 06:24:19 4.2 

  223 03.12.2015 06:34:19 4.2 



  224 03.12.2015 06:44:19 4.2 

  225 03.12.2015 06:54:19 4.2 

  226 03.12.2015 07:04:19 4.1 

  227 03.12.2015 07:14:19 4.1 

  228 03.12.2015 07:24:19 4.1 

  229 03.12.2015 07:34:19 4.1 

  230 03.12.2015 07:44:19 4.1 

  231 03.12.2015 07:54:19 4.5 

  232 03.12.2015 08:04:19 4.6 

  233 03.12.2015 08:14:19 4.5 

  234 03.12.2015 08:24:19 4.3 

  235 03.12.2015 08:34:19 4.3 

  236 03.12.2015 08:44:19 4.3 

  237 03.12.2015 08:54:19 4.3 

  238 03.12.2015 09:04:19 4.1 

  239 03.12.2015 09:14:19 4.1 

  240 03.12.2015 09:24:19 4.1 

  241 03.12.2015 09:34:19 4.1 

  242 03.12.2015 09:44:19 4.1 

  243 03.12.2015 09:54:19 4.1 

  244 03.12.2015 10:04:19 4.1 

  245 03.12.2015 10:14:19 4.1 

  246 03.12.2015 10:24:19 4.2 

  247 03.12.2015 10:34:19 4.2 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR1514252 30-MAR-2015

:: LaboratoryClient ALS Czech Republic, s.r.o.HERA TRATESA S.A.U

: :ContactContact Client ServiceJuan Carlos Alvarez

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  

Czech Republic 190 00

C/ ilsa de Hierro. 7 1a Planta  Oficina 

1.4.

San Sebastián de los Reyes

Madrid Spain 28027

:: E-mailE-mail juan.carlos.alvarez@heraholding.com customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

:: FacsimileFacsimile ---- +420 284 081 635

::Project 2801-06095 TER Page 1 of 8

:Order number ---- :Date Samples 

Received

13-MAR-2015

::C-O-C number ---- Quote number PR2014HERTR-ES0002 

(ES-310-14-0697)
Site : ---- :Date of test 16-MAR-2015 - 30-MAR-2015

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Sample (s) PR1514252/002, determination of S-SMVGMS01 was alternatively extracted by Soxhlet technique.

Sample(s) PR1514252/006, method S-TPHFID14 - contain(s) high-boiling hydrocarbons with retention time higher 

than retention time of C40.

Sample (s) PR1514252/004, determination of S-SMVGMS01 was alternatively extracted by Soxhlet technique.

Sample(s) PR1514252/004, method S-CLPGMS01 - LOR for particular sample(s) raised due to matrix interference.

Sample (s) PR1514252/006, determination of S-SMVGMS01 was alternatively extracted by Soxhlet technique.

Responsible for accuracy

Signatories Position

Zdenek Jirak Environmental Business Unit 

Manager

Testing Laboratory 

Accredited by CAI

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



30-MAR-2015:Issue Date

2 of 8:Page

Work Order :

:Client

PR1514252

HERA TRATESA S.A.U

Analytical Results

S5 (0,5 m)S2 (4,00 m)S2 (0,5 m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514252001 PR1514252002 PR1514252003

11-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 85.890.0±6.0 %86.6 ±6.0 %±6.0 %

Total Metals / Major Cations
Trivalent Chromium S-CR3HBIC-CC mg/kg DW0.500 29.0--------20.4 --------

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 1.45----±20.2 %0.406 ±20.0 %----

Extractable Metals / Major Cations
Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.50----±20.0 %2.01 --------

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 12.8----±20.0 %14.4 ±20.0 %----

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 94.5----±20.0 %166 ±20.0 %----

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 <0.40--------<0.40 --------

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 30.4----±20.0 %20.8 ±20.0 %----

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 9.92----±20.0 %15.1 ±20.0 %----

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 95.4----±20.0 %98.6 ±20.0 %----

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 44.5----±20.0 %64.3 ±20.0 %----

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 <0.20--------<0.20 --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 1.83----±20.0 %5.34 ±20.0 %----

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 22.3----±20.0 %22.1 ±20.0 %----

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 <2.0--------<2.0 --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.50--------<0.50 --------

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 1.6----±20.0 %4.4 ±20.0 %----

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 29.4----±20.0 %33.8 ±20.0 %----

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 91.1----±20.0 %70.9 ±20.0 %----

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 ----<12-------- --------

BTEX
Benzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0050 ----<0.0050-------- --------

Toluene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.050 ----<0.050-------- --------

Ethylbenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

meta- & para-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

ortho-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Sum of xylenes S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 ----<0.030-------- --------

Sum of BTEX S-VOCGMS07 mg/kg DW0.105 ----<0.105-------- --------

Halogenated Volatile Organic Compounds
Dichloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 ----<0.030-------- --------

Chloroform S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

1.1-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

1.2-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

1.1-Dichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

1.2-Dichloropropane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

cis-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

trans-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

1.1.2-Trichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Trichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Tetrachloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.100 ----<0.100-------- --------

Tetrachloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

1.2-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

1.4-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

1.2.4-Trichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 ----<0.030-------- --------
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PR1514252

HERA TRATESA S.A.U

S5 (0,5 m)S2 (4,00 m)S2 (0,5 m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514252001 PR1514252002 PR1514252003

11-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Halogenated Volatile Organic Compounds - Continued

Vinyl chloride S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Non-Halogenated Volatile Organic Compounds
Acetone S-VOCGMS01 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

Styrene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.040 ----<0.040-------- --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) S-VPHFID03 mg/kg DW35.0 ----<35.0-------- --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Acenaphthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Fluorene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benz(a)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chrysene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(b)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(k)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(a)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Dibenz(a.h)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

PCBs
PCB 28 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 52 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 101 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 118 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 138 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 153 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 180 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

Sum of 7 PCBs S-SMVGMS01 mg/kg DW0.021 ----<0.021-------- --------

Organochlorine Pesticides
Chlordane-cis S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chlordane-trans S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachloroethane S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorobutadiene S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorocyclohexane Alpha S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorobenzene (HCB) S-OCPECD01 mg/kg DW0.0050 ----<0.0050-------- --------

Hexachlorocyclohexane Beta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorocyclohexane Gamma S-OCPECD01 mg/kg DW0.0100 ----<0.0100-------- --------

Hexachlorocyclohexane Delta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Aldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Heptachloroepoxide-cis S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Heptachloroepoxide-trans S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

2.4-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

alpha-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

4.4`-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Dieldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

2.4-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Endrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

beta-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

4.4`-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

2.4-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

4.4`-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------
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Work Order :

:Client

PR1514252

HERA TRATESA S.A.U

S5 (0,5 m)S2 (4,00 m)S2 (0,5 m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514252001 PR1514252002 PR1514252003

11-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Anilines
p-Chloroaniline S-ANLGMS01 mg/kg DW0.30 ----<0.30-------- --------

Chlorophenols
2-Chlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

2.4@2.5-Dichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.040 ----<0.040-------- --------

2.4.6-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

2.4.5-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

Pentachlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.006 ----<0.006-------- --------

Cresols, Phenols and Naphtols
Phenol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

o-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

m.p-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.20 ----<0.20-------- --------

Sum of Cresols S-CPDGMS01 mg/kg DW0.30 ----<0.30-------- --------

Chromatogram
Chromatogram S-CHRM-GC14 -- ----Attached-------- --------

Petroleum Hydrocarbons
C10 - C12 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW2.0 ----<2.0-------- --------

C10 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW20 ----<20-------- --------

C12 - C16 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW3.0 ----<3.0-------- --------

C16 - C35 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW10 ----<10-------- --------

C35 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW5.0 ----<5.0-------- --------

S3 (2,5 m)S3 (0,5 m)S5 (4,50 m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514252004 PR1514252005 PR1514252006

11-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 88.389.7±6.0 %89.9 ±6.0 %±6.0 %

Total Metals / Major Cations
Trivalent Chromium S-CR3HBIC-CC mg/kg DW0.500 ----38.8-------- --------

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 ----1.67-------- ----±20.0 %

Extractable Metals / Major Cations
Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----0.61-------- ----±20.0 %

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----16.2-------- ----±20.0 %

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ----64.5-------- ----±20.0 %

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 ----0.043-------- ----±20.0 %

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 ----<0.40-------- --------

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----40.4-------- ----±20.0 %

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ----12.4-------- ----±20.0 %

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----28.4-------- ----±20.0 %

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----28.0-------- ----±20.0 %

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ----<0.20-------- --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 ----7.83-------- ----±20.0 %

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----44.0-------- ----±20.0 %

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 ----<2.0-------- --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----<0.50-------- --------

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----<1.0-------- --------

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 ----80.6-------- ----±20.0 %

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 ----45.9-------- ----±20.0 %

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 20--------<12 ±30.0 %----
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Work Order :

:Client

PR1514252

HERA TRATESA S.A.U

S3 (2,5 m)S3 (0,5 m)S5 (4,50 m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514252004 PR1514252005 PR1514252006

11-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

BTEX
Benzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0050 <0.0050--------<0.0050 --------

Toluene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.050 <0.050--------<0.050 --------

Ethylbenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020--------<0.020 --------

meta- & para-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020--------<0.020 --------

ortho-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Sum of xylenes S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 <0.030--------<0.030 --------

Sum of BTEX S-VOCGMS07 mg/kg DW0.105 <0.105--------<0.105 --------

Halogenated Volatile Organic Compounds
Dichloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 <0.030--------<0.030 --------

Chloroform S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020--------<0.020 --------

1.1-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

1.2-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 <0.0030--------<0.0030 --------

1.1-Dichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 <0.0030--------<0.0030 --------

1.2-Dichloropropane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 <0.10--------<0.10 --------

cis-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 <0.10--------<0.10 --------

trans-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 <0.10--------<0.10 --------

1.1.2-Trichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Trichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 1.68--------<0.010 ±40.0 %----

Tetrachloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.100 <0.100--------<0.100 --------

Tetrachloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 0.159--------<0.010 ±40.0 %----

Chlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

1.2-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020--------<0.020 --------

1.4-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 <0.020--------<0.020 --------

1.2.4-Trichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 <0.030--------<0.030 --------

Vinyl chloride S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Non-Halogenated Volatile Organic Compounds
Acetone S-VOCGMS01 mg/kg DW0.10 <0.10--------<0.10 --------

Styrene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.040 <0.040--------<0.040 --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) S-VPHFID03 mg/kg DW35.0 <35.0--------<35.0 --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.407----±30.0 %0.020 ±30.0 %----

Acenaphthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.021--------<0.010 ±30.0 %----

Fluorene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.057----±30.0 %0.010 ±30.0 %----

Anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.118----±30.0 %0.031 ±30.0 %----

Fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 1.20----±30.0 %0.496 ±30.0 %----

Pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 1.03----±30.0 %0.361 ±30.0 %----

Benz(a)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.578----±30.0 %0.167 ±30.0 %----

Chrysene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.588----±30.0 %0.106 ±30.0 %----

Benzo(b)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.854----±30.0 %0.223 ±30.0 %----

Benzo(k)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.333----±30.0 %0.108 ±30.0 %----

Benzo(a)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.553----±30.0 %0.204 ±30.0 %----

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.421----±30.0 %0.130 ±30.0 %----

Dibenz(a.h)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 0.113----±30.0 %0.032 ±30.0 %----

PCBs
PCB 28 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030--------<0.0030 --------

PCB 52 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030--------<0.0030 --------

PCB 101 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030--------<0.0030 --------

PCB 118 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030--------<0.0030 --------

PCB 138 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 <0.0030--------<0.0030 --------

PCB 153 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 0.0035--------<0.0030 ±40.0 %----
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HERA TRATESA S.A.U

S3 (2,5 m)S3 (0,5 m)S5 (4,50 m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514252004 PR1514252005 PR1514252006

11-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

PCBs - Continued

PCB 180 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 0.0032--------<0.0030 ±40.0 %----

Sum of 7 PCBs S-SMVGMS01 mg/kg DW0.021 <0.021--------<0.021 --------

Organochlorine Pesticides
Chlordane-cis S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Chlordane-trans S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Hexachloroethane S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Hexachlorobutadiene S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Alpha S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Hexachlorobenzene (HCB) S-OCPECD01 mg/kg DW0.0050 <0.0050--------<0.0050 --------

Hexachlorocyclohexane Beta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Gamma S-OCPECD01 mg/kg DW0.0100 <0.0100--------<0.0100 --------

Hexachlorocyclohexane Delta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Aldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Heptachloroepoxide-cis S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Heptachloroepoxide-trans S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

2.4-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

alpha-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

4.4`-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 0.018--------<0.010 ±40.0 %----

Dieldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

2.4-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Endrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

beta-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

4.4`-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

2.4-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 0.013--------<0.010 ±40.0 %----

4.4`-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 0.073--------<0.010 ±40.0 %----

Anilines
p-Chloroaniline S-ANLGMS01 mg/kg DW0.30 <0.30--------<0.30 --------

Chlorophenols
2-Chlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 <0.020--------<0.025 --------

2.4@2.5-Dichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.040 <0.040--------<0.040 --------

2.4.6-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 <0.020--------<0.025 --------

2.4.5-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 <0.020--------<0.025 --------

Pentachlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.006 <0.006--------<0.025 --------

Cresols, Phenols and Naphtols
Phenol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 <0.10--------<0.10 --------

o-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 <0.10--------<0.10 --------

m.p-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.20 <0.20--------<0.20 --------

Sum of Cresols S-CPDGMS01 mg/kg DW0.30 <0.30--------<0.30 --------

Chromatogram
Chromatogram S-CHRM-GC14 -- Attached--------Attached --------

Aliphatic Fractions of Petroleum Hydrocarbons
>C6 - C8 Aliphatic Fraction S-VPHGMS02 mg/kg DW5.0 <5.0------------ --------

>C8 - C10 Aliphatic Fraction S-VPHGMS02 mg/kg DW5.0 <5.0------------ --------

>C10 - C12 Aliphatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW2.0 <2.0------------ --------

>C12 - C16 Aliphatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW3.0 <3.0------------ --------

>C16 - C21 Aliphatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW5.0 <5.0------------ --------

>C21 - C35 Aliphatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW5.0 13.8------------ ±30.0 %----

>C35 - C40 Aliphatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW5.0 <5.0------------ --------

>C10 - C40 Aliphatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW20 <20------------ --------

Aromatic Fractions of Petroleum Hydrocarbons
C6 - C7 Aromatic Fraction S-VPHGMS02 mg/kg DW0.120 <0.120------------ --------

>C7 - C8 Aromatic Fraction S-VPHGMS02 mg/kg DW0.050 <0.050------------ --------

>C8 - C10 Aromatic Fraction S-VPHGMS02 mg/kg DW0.80 <0.80------------ --------
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PR1514252

HERA TRATESA S.A.U

S3 (2,5 m)S3 (0,5 m)S5 (4,50 m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514252004 PR1514252005 PR1514252006

11-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:0011-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Aromatic Fractions of Petroleum Hydrocarbons - Continued

>C10 - C12 Aromatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW2.0 <2.0------------ --------

>C12 - C16 Aromatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW3.0 <3.0------------ --------

>C16 - C21 Aromatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW5.0 5.3------------ ±30.0 %----

>C21 - C35 Aromatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW5.0 13.3------------ ±30.0 %----

>C35 - C40 Aromatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW5.0 <5.0------------ --------

>C10 - C40 Aromatic Fraction S-TPHFID15 mg/kg DW20 21------------ ±30.0 %----

Petroleum Hydrocarbons
C10 - C12 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW2.0 <2.0--------<2.0 --------

C10 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW20 34--------<20 ±30.0 %----

C12 - C16 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW3.0 <3.0--------<3.0 --------

C16 - C35 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW10 28--------<10 ±30.0 %----

C35 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW5.0 <5.0--------<5.0 --------

Descriptive Results
Sub-Matrix: SOIL

Analytical ResultsMethod: Compound Client sample ID  - Client 

sampling date / time

Laboratory 

sample ID

Chromatogram

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1514252002 S2 (4,00 m) - 

11-MAR-2015 00:00

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1514252004 S5 (4,50 m) - 

11-MAR-2015 00:00

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1514252006 S3 (2,5 m) - 

11-MAR-2015 00:00

If the client does not specify the date and time of sample collection, the laboratory will specify the date on sample delivery in parentheses, instead. If the 

time of sample collection is specified as 0:00 it means that the client did specify the date but not the time. Measurement uncertainty is expressed as 

expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

CZ_SOP_D06_03_193  (US EPA 8270) Determination of aniline and aniline derivates by gas chromatography method with MS 

detection

S-ANLGMS01

GC chromatogramS-CHRM-GC14

VOC chromatogramS-CHRM-VOC

CZ_SOP_D06_03_158 - except chap. 9.1 a 9.3 (US EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO 14154) Determination of phenols, 

chlorinated phenols and cresols by gas chromatography method with detection MS and ECD and calculation 

of phenols, chlorinated phenols and cresols sums from measured values

S-CLPGMS01

CZ_SOP_D06_03_160 (US EPA 8041A, US EPA 3500  except chapt. 9.1) Determination of phenols and cresols by gas 

chromatography method with MS detection and calculation of phenols and cresols sums from measured values

S-CPDGMS01

CZ_SOP_D06_02_J06 Stoichiometric calculations of compounds concentration from measured values. Calculation of trivalent 

chromium Cr(III) as the difference of chromium Cr and hexavalent chromium Cr(VI).

S-CR3HBIC-CC

CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.1; 11.3.1; 12.2.1; 15.4 (CSN EN 15192, EPA 3060A) Determination of hexavalent 

chromium by ion chromatography  with spectrophotometric detection and trivalent chromium determination by calculation 

from measured values.

S-CR6-IC

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465) Determination of dry matter by gravimetry and determination 

of moisture by calculation from measured values.

S-DRY-GRCI

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu
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Work Order :

:Client

PR1514252

HERA TRATESA S.A.U

Analytical Methods Method Descriptions

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per CZ_SOP_D06_02_J02 

(US EPA 3050)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14), Determination of elements by atomic emission 

spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured 

values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia prior to analysis.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per CZ_SOP_D06_02_J02 

(US EPA 3050)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14), Determination of elements by atomic emission 

spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured 

values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia prior to analysis.

S-METAXHB2

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2 , 

CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.2) Determination of organochlorine pesticides and other halogen compounds by gas 

chromatography method with ECD detection and calculation of organochlorine pesticides and other halogen compounds 

sums from measured values

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2 , 

CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.2) Determination of organochlorine pesticides and other halogen compounds by gas 

chromatography method with ECD detection and calculation of organochlorine pesticides and other halogen compounds 

sums from measured values

S-OCPECD04

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, CSN EN ISO 6468) Determination of semivolatile organic compounds 

by gas chromatography method with MS detection. We applied flexible accreditation type 2 to  the parameters that are not 

mentioned on appendix of certificate of accreditation. The method was conferred flexible accreditation type 2 and is 

mentioned on Annex of Certificate of Accreditation No. 345/2013 dated 14th August 2013. 14082013

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Determination of extractable compounds in the range of hydrocarbons C 5 - C50, 

their fractions calculated from the measured values by gas chromatography method with FID detection

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_150 (US EPA Method 8015, US EPA Method 3550) Determination of extractable compounds in the range of 

hydrocarbons C5 - C50, their fractions calculated from the measured values by gas chromatographic method using FID

S-TPHFID14

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, TNRCC Method 1006) Determination of extractable compounds in the range of 

hydrocarbons C5 - C50, their fractions calculated from the measured values by gas chromatography method with FID 

detection

S-TPHFID15

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.1 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, 

ISO 15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VOCGMS01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.1 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, 

ISO 15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VOCGMS07

CZ_SOP_D06_03_156 except chap. 9.1 a 9.2 (US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods, ISO 

15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with detection FID and ECD and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VPHFID03

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.1 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, 

ISO 15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VPHGMS02

Preparation Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

Drying and sieving of sample on the grain size < 2 mm* S-PPHOM2

CZ_SOP_D06_07_P01 Preparation of solid samples for analysis (crushing, milling and pulverizing).* S-PPHOM4

A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method 

was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment 

section on front page for information.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



>>Logging Name:HERA Project: 0606140031 

>>FROM:03-11-2015 10:33:34   TO:03-13-2015 12:03:34 

>>Sample Points:298 

>>Sample Rate:600 sec. 

>>Temperature Unit:Celsius 

>>Temperature(LowAlarm:10.0-HighAlarm:20.0) 

-------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

NO. DATE  TIME  TEMPERATURE 

    1 03.11.2015 10:33:34 2.9 

    2 03.11.2015 10:43:34 2.0 

    3 03.11.2015 10:53:34 1.1 

    4 03.11.2015 11:03:34 0.9 

    5 03.11.2015 11:13:34 0.6 

    6 03.11.2015 11:23:34 0.5 

    7 03.11.2015 11:33:34 0.3 

    8 03.11.2015 11:43:34 0.3 

    9 03.11.2015 11:53:34 0.3 

   10 03.11.2015 12:03:34 0.3 

   11 03.11.2015 12:13:34 0.3 

   12 03.11.2015 12:23:34 0.3 

   13 03.11.2015 12:33:34 0.3 

   14 03.11.2015 12:43:34 0.3 

   15 03.11.2015 12:53:34 0.3 

   16 03.11.2015 13:03:34 0.3 

   17 03.11.2015 13:13:34 0.3 

   18 03.11.2015 13:23:34 0.3 

   19 03.11.2015 13:33:34 0.6 

   20 03.11.2015 13:43:34 0.7 

   21 03.11.2015 13:53:34 0.7 

   22 03.11.2015 14:03:34 0.8 

   23 03.11.2015 14:13:34 0.8 

   24 03.11.2015 14:23:34 0.8 

   25 03.11.2015 14:33:34 0.8 

   26 03.11.2015 14:43:34 0.8 

   27 03.11.2015 14:53:34 0.8 

   28 03.11.2015 15:03:34 0.9 

   29 03.11.2015 15:13:34 0.9 

   30 03.11.2015 15:23:34 0.9 

   31 03.11.2015 15:33:34 0.9 

   32 03.11.2015 15:43:34 0.9 

   33 03.11.2015 15:53:34 0.9 

   34 03.11.2015 16:03:34 0.9 

   35 03.11.2015 16:13:34 0.9 

   36 03.11.2015 16:23:34 0.9 

   37 03.11.2015 16:33:34 0.8 

   38 03.11.2015 16:43:34 0.7 

   39 03.11.2015 16:53:34 0.7 

   40 03.11.2015 17:03:34 0.7 

   41 03.11.2015 17:13:34 0.7 

   42 03.11.2015 17:23:34 0.7 

   43 03.11.2015 17:33:34 3.7 

   44 03.11.2015 17:43:34 4.5 

   45 03.11.2015 17:53:34 4.8 

   46 03.11.2015 18:03:34 4.9 

   47 03.11.2015 18:13:34 5.1 

   48 03.11.2015 18:23:34 5.2 

   49 03.11.2015 18:33:34 5.2 



   50 03.11.2015 18:43:34 5.2 

   51 03.11.2015 18:53:34 5.3 

   52 03.11.2015 19:03:34 5.3 

   53 03.11.2015 19:13:34 5.3 

   54 03.11.2015 19:23:34 5.3 

   55 03.11.2015 19:33:34 5.3 

   56 03.11.2015 19:43:34 5.3 

   57 03.11.2015 19:53:34 5.3 

   58 03.11.2015 20:03:34 5.3 

   59 03.11.2015 20:13:34 5.3 

   60 03.11.2015 20:23:34 5.3 

   61 03.11.2015 20:33:34 5.3 

   62 03.11.2015 20:43:34 5.6 

   63 03.11.2015 20:53:34 5.3 

   64 03.11.2015 21:03:34 5.3 

   65 03.11.2015 21:13:34 5.3 

   66 03.11.2015 21:23:34 5.3 

   67 03.11.2015 21:33:34 5.3 

   68 03.11.2015 21:43:34 5.3 

   69 03.11.2015 21:53:34 5.3 

   70 03.11.2015 22:03:34 5.3 

   71 03.11.2015 22:13:34 5.3 

   72 03.11.2015 22:23:34 5.3 

   73 03.11.2015 22:33:34 5.3 

   74 03.11.2015 22:43:34 5.3 

   75 03.11.2015 22:53:34 5.3 

   76 03.11.2015 23:03:34 5.3 

   77 03.11.2015 23:13:34 5.3 

   78 03.11.2015 23:23:34 5.3 

   79 03.11.2015 23:33:34 5.3 

   80 03.11.2015 23:43:34 5.3 

   81 03.11.2015 23:53:34 5.3 

   82 03.12.2015 00:03:34 5.3 

   83 03.12.2015 00:13:34 5.3 

   84 03.12.2015 00:23:34 5.3 

   85 03.12.2015 00:33:34 5.3 

   86 03.12.2015 00:43:34 5.3 

   87 03.12.2015 00:53:34 5.3 

   88 03.12.2015 01:03:34 5.3 

   89 03.12.2015 01:13:34 5.3 

   90 03.12.2015 01:23:34 5.2 

   91 03.12.2015 01:33:34 5.2 

   92 03.12.2015 01:43:34 5.2 

   93 03.12.2015 01:53:34 5.2 

   94 03.12.2015 02:03:34 5.2 

   95 03.12.2015 02:13:34 5.2 

   96 03.12.2015 02:23:34 5.2 

   97 03.12.2015 02:33:34 5.2 

   98 03.12.2015 02:43:34 5.2 

   99 03.12.2015 02:53:34 5.3 

  100 03.12.2015 03:03:34 5.3 

  101 03.12.2015 03:13:34 5.3 

  102 03.12.2015 03:23:34 5.3 

  103 03.12.2015 03:33:34 5.3 

  104 03.12.2015 03:43:34 5.3 

  105 03.12.2015 03:53:34 5.3 

  106 03.12.2015 04:03:34 5.3 

  107 03.12.2015 04:13:34 5.4 



  108 03.12.2015 04:23:34 5.4 

  109 03.12.2015 04:33:34 5.4 

  110 03.12.2015 04:43:34 5.4 

  111 03.12.2015 04:53:34 5.4 

  112 03.12.2015 05:03:34 5.4 

  113 03.12.2015 05:13:34 5.4 

  114 03.12.2015 05:23:34 5.4 

  115 03.12.2015 05:33:34 5.4 

  116 03.12.2015 05:43:34 5.6 

  117 03.12.2015 05:53:34 5.6 

  118 03.12.2015 06:03:34 5.6 

  119 03.12.2015 06:13:34 5.6 

  120 03.12.2015 06:23:34 5.6 

  121 03.12.2015 06:33:34 5.7 

  122 03.12.2015 06:43:34 5.7 

  123 03.12.2015 06:53:34 5.7 

  124 03.12.2015 07:03:34 5.7 

  125 03.12.2015 07:13:34 5.7 

  126 03.12.2015 07:23:34 5.7 

  127 03.12.2015 07:33:34 5.8 

  128 03.12.2015 07:43:34 5.8 

  129 03.12.2015 07:53:34 5.8 

  130 03.12.2015 08:03:34 5.8 

  131 03.12.2015 08:13:34 5.9 

  132 03.12.2015 08:23:34 5.9 

  133 03.12.2015 08:33:34 5.9 

  134 03.12.2015 08:43:34 6.1 

  135 03.12.2015 08:53:34 6.1 

  136 03.12.2015 09:03:34 6.2 

  137 03.12.2015 09:13:34 6.2 

  138 03.12.2015 09:23:34 6.3 

  139 03.12.2015 09:33:34 6.5 

  140 03.12.2015 09:43:34 6.5 

  141 03.12.2015 09:53:34 6.6 

  142 03.12.2015 10:03:34 6.7 

  143 03.12.2015 10:13:34 6.7 

  144 03.12.2015 10:23:34 6.9 

  145 03.12.2015 10:33:34 6.9 

  146 03.12.2015 10:43:34 6.9 

  147 03.12.2015 10:53:34 6.9 

  148 03.12.2015 11:03:34 6.9 

  149 03.12.2015 11:13:34 6.9 

  150 03.12.2015 11:23:34 6.9 

  151 03.12.2015 11:33:34 6.9 

  152 03.12.2015 11:43:34 6.9 

  153 03.12.2015 11:53:34 6.9 

  154 03.12.2015 12:03:34 6.9 

  155 03.12.2015 12:13:34 8.1 

  156 03.12.2015 12:23:34 8.3 

  157 03.12.2015 12:33:34 8.5 

  158 03.12.2015 12:43:34 8.6 

  159 03.12.2015 12:53:34 8.9 

  160 03.12.2015 13:03:34 9.0 

  161 03.12.2015 13:13:34 9.5 

  162 03.12.2015 13:23:34 9.6 

  163 03.12.2015 13:33:34 9.9 

  164 03.12.2015 13:43:34 10.1 

  165 03.12.2015 13:53:34 10.4 



  166 03.12.2015 14:03:34 10.5 

  167 03.12.2015 14:13:34 10.8 

  168 03.12.2015 14:23:34 11.3 

  169 03.12.2015 14:33:34 10.5 

  170 03.12.2015 14:43:34 9.2 

  171 03.12.2015 14:53:34 6.6 

  172 03.12.2015 15:03:34 6.6 

  173 03.12.2015 15:13:34 6.6 

  174 03.12.2015 15:23:34 -2.2 

  175 03.12.2015 15:33:34 -5.1 

  176 03.12.2015 15:43:34 -5.9 

  177 03.12.2015 15:53:34 -5.8 

  178 03.12.2015 16:03:34 -4.3 

  179 03.12.2015 16:13:34 -3.0 

  180 03.12.2015 16:23:34 -2.0 

  181 03.12.2015 16:33:34 -0.4 

  182 03.12.2015 16:43:34 -0.3 

  183 03.12.2015 16:53:34 0.2 

  184 03.12.2015 17:03:34 0.2 

  185 03.12.2015 17:13:34 0.4 

  186 03.12.2015 17:23:34 0.6 

  187 03.12.2015 17:33:34 0.9 

  188 03.12.2015 17:43:34 1.0 

  189 03.12.2015 17:53:34 1.1 

  190 03.12.2015 18:03:34 1.1 

  191 03.12.2015 18:13:34 1.1 

  192 03.12.2015 18:23:34 1.4 

  193 03.12.2015 18:33:34 1.4 

  194 03.12.2015 18:43:34 1.4 

  195 03.12.2015 18:53:34 1.5 

  196 03.12.2015 19:03:34 1.6 

  197 03.12.2015 19:13:34 1.6 

  198 03.12.2015 19:23:34 1.6 

  199 03.12.2015 19:33:34 1.7 

  200 03.12.2015 19:43:34 1.8 

  201 03.12.2015 19:53:34 1.8 

  202 03.12.2015 20:03:34 1.8 

  203 03.12.2015 20:13:34 1.8 

  204 03.12.2015 20:23:34 1.8 

  205 03.12.2015 20:33:34 1.8 

  206 03.12.2015 20:43:34 1.8 

  207 03.12.2015 20:53:34 1.8 

  208 03.12.2015 21:03:34 1.8 

  209 03.12.2015 21:13:34 1.8 

  210 03.12.2015 21:23:34 1.8 

  211 03.12.2015 21:33:34 1.8 

  212 03.12.2015 21:43:34 1.8 

  213 03.12.2015 21:53:34 1.8 

  214 03.12.2015 22:03:34 1.8 

  215 03.12.2015 22:13:34 1.8 

  216 03.12.2015 22:23:34 1.8 

  217 03.12.2015 22:33:34 1.8 

  218 03.12.2015 22:43:34 1.8 

  219 03.12.2015 22:53:34 1.8 

  220 03.12.2015 23:03:34 1.8 

  221 03.12.2015 23:13:34 1.8 

  222 03.12.2015 23:23:34 1.8 

  223 03.12.2015 23:33:34 1.8 



  224 03.12.2015 23:43:34 1.8 

  225 03.12.2015 23:53:34 1.8 

  226 03.13.2015 00:03:34 1.9 

  227 03.13.2015 00:13:34 1.9 

  228 03.13.2015 00:23:34 1.9 

  229 03.13.2015 00:33:34 1.9 

  230 03.13.2015 00:43:34 1.9 

  231 03.13.2015 00:53:34 1.9 

  232 03.13.2015 01:03:34 1.9 

  233 03.13.2015 01:13:34 1.7 

  234 03.13.2015 01:23:34 1.7 

  235 03.13.2015 01:33:34 1.7 

  236 03.13.2015 01:43:34 1.7 

  237 03.13.2015 01:53:34 1.8 

  238 03.13.2015 02:03:34 1.8 

  239 03.13.2015 02:13:34 1.8 

  240 03.13.2015 02:23:34 1.8 

  241 03.13.2015 02:33:34 1.8 

  242 03.13.2015 02:43:34 1.8 

  243 03.13.2015 02:53:34 1.8 

  244 03.13.2015 03:03:34 1.8 

  245 03.13.2015 03:13:34 1.6 

  246 03.13.2015 03:23:34 1.7 

  247 03.13.2015 03:33:34 1.7 

  248 03.13.2015 03:43:34 1.7 

  249 03.13.2015 03:53:34 1.7 

  250 03.13.2015 04:03:34 1.7 

  251 03.13.2015 04:13:34 1.6 

  252 03.13.2015 04:23:34 1.6 

  253 03.13.2015 04:33:34 1.6 

  254 03.13.2015 04:43:34 1.6 

  255 03.13.2015 04:53:34 1.6 

  256 03.13.2015 05:03:34 1.6 

  257 03.13.2015 05:13:34 1.6 

  258 03.13.2015 05:23:34 1.6 

  259 03.13.2015 05:33:34 1.5 

  260 03.13.2015 05:43:34 1.5 

  261 03.13.2015 05:53:34 1.5 

  262 03.13.2015 06:03:34 1.5 

  263 03.13.2015 06:13:34 1.1 

  264 03.13.2015 06:23:34 1.1 

  265 03.13.2015 06:33:34 1.1 

  266 03.13.2015 06:43:34 1.1 

  267 03.13.2015 06:53:34 1.1 

  268 03.13.2015 07:03:34 1.1 

  269 03.13.2015 07:13:34 1.4 

  270 03.13.2015 07:23:34 1.5 

  271 03.13.2015 07:33:34 1.5 

  272 03.13.2015 07:43:34 1.6 

  273 03.13.2015 07:53:34 1.6 

  274 03.13.2015 08:03:34 1.6 

  275 03.13.2015 08:13:34 1.6 

  276 03.13.2015 08:23:34 1.6 

  277 03.13.2015 08:33:34 1.1 

  278 03.13.2015 08:43:34 1.1 

  279 03.13.2015 08:53:34 1.1 

  280 03.13.2015 09:03:34 1.1 

  281 03.13.2015 09:13:34 1.1 



  282 03.13.2015 09:23:34 1.1 

  283 03.13.2015 09:33:34 1.1 

  284 03.13.2015 09:43:34 1.1 

  285 03.13.2015 09:53:34 1.1 

  286 03.13.2015 10:03:34 1.1 

  287 03.13.2015 10:13:34 1.1 

  288 03.13.2015 10:23:34 1.1 

  289 03.13.2015 10:33:34 1.4 

  290 03.13.2015 10:43:34 1.5 

  291 03.13.2015 10:53:34 1.6 

  292 03.13.2015 11:03:34 1.6 

  293 03.13.2015 11:13:34 1.7 

  294 03.13.2015 11:23:34 1.8 

  295 03.13.2015 11:33:34 1.8 

  296 03.13.2015 11:43:34 1.9 

  297 03.13.2015 11:53:34 1.9 

  298 03.13.2015 12:03:34 2.0 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR1514678 28-APR-2015

:Amendment 1

:: LaboratoryClient ALS Czech Republic, s.r.o.HERA TRATESA S.A.U

: :ContactContact Client ServiceJuan Carlos Alvarez

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  

Czech Republic 190 00

C/ ilsa de Hierro. 7 1a Planta  Oficina 

1.4.

San Sebastián de los Reyes

Madrid Spain 28027

:: E-mailE-mail juan.carlos.alvarez@heraholding.com customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

:: FacsimileFacsimile ---- +420 284 081 635

::Project 2801-06095 TER Page 1 of 12

:Order number ---- :Date Samples 

Received

17-MAR-2015

::C-O-C number ---- Quote number PR2014HERTR-ES0002 

(ES-310-14-0697)
Site : ---- :Date of test 18-MAR-2015 - 27-APR-2015

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Sample(s) PR1514678/006, Method W-PCBECD01, W-OCPECD01, W-CLPGMS01 and W-OCPECD04: without 

sediment.

Sample(s) PR1514678/001, Method W-PAHGMS01, W-CLPGMS01: without sediment.

Sample PR1514678/006, method W-PCBECD01 - the limit of quantification was increased due to insufficient amount 

of sample

Amendment No.1 - samples 001, 003, 004 - results of Zn added, sample 006 - results of Cr3+ added (client 

requests)

Responsible for accuracy

Signatories Position

Zdenek Jirak Environmental Business Unit 

Manager

Testing Laboratory 

Accredited by CAI

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



28-APR-2015:Issue Date

2 of 12:Page

Work Order :

:Client

PR1514678  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

Analytical Results

SDS6 (4,00m)S6 (0,5m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514678001 PR1514678002 PR1514678003

12-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Moisture S-DRY-GRCI %0.10 ----6.48-------- ----±6.5 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 94.593.5±6.0 %94.0 ±6.0 %±6.0 %

Total Metals / Major Cations
Trivalent Chromium S-CR3HBIC-CC mg/kg DW0.500 14.7--------17.8 --------

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 0.508----±20.0 %0.716 ±20.1 %----

Extractable Metals / Major Cations
Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.51--------<0.50 --------

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 9.90----±20.0 %13.4 ±20.0 %----

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 71.6----±20.0 %94.7 ±20.0 %----

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 <0.40--------<0.40 --------

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 15.2----±20.0 %18.5 ±20.0 %----

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 11.2----±20.0 %7.22 ±20.0 %----

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 25.8----±20.0 %24.9 ±20.0 %----

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 16.1----±20.0 %14.1 ±20.0 %----

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 <0.20--------<0.20 --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 0.60----±20.0 %0.59 ±20.0 %----

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 15.0----±20.0 %15.7 ±20.0 %----

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 <2.0--------<2.0 --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 0.72--------<0.50 ±20.0 %----

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 1.1----±20.0 %1.2 ±20.0 %----

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 18.9----±20.0 %21.7 ±20.0 %----

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 46.8----±20.0 %45.1 ±20.0 %----

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 ----<12-------- --------

BTEX
Benzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0050 ----<0.0050-------- --------

Toluene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.050 ----<0.050-------- --------

Ethylbenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

meta- & para-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

ortho-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Sum of xylenes S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 ----<0.030-------- --------

Sum of BTEX S-VOCGMS07 mg/kg DW0.105 ----<0.105-------- --------

Halogenated Volatile Organic Compounds
Dichloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 ----<0.030-------- --------

Chloroform S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

1.1-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

1.2-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

1.1-Dichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

1.2-Dichloropropane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

cis-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

trans-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

1.1.2-Trichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Trichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Tetrachloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.100 ----<0.100-------- --------

Tetrachloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

1.2-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

1.4-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------
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HERA TRATESA S.A.U

SDS6 (4,00m)S6 (0,5m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514678001 PR1514678002 PR1514678003

12-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Halogenated Volatile Organic Compounds - Continued

1.2.4-Trichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 ----<0.030-------- --------

Vinyl chloride S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Non-Halogenated Volatile Organic Compounds
Acetone S-VOCGMS01 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

Styrene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.040 ----<0.040-------- --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) S-VPHFID03 mg/kg DW35.0 ----<35.0-------- --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Acenaphthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Fluorene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benz(a)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chrysene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(b)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(k)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(a)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Dibenz(a.h)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

PCBs
PCB 28 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 52 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 101 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 118 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 138 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 153 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 180 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

Sum of 7 PCBs S-SMVGMS01 mg/kg DW0.021 ----<0.021-------- --------

Organochlorine Pesticides
Chlordane-cis S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chlordane-trans S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachloroethane S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorobutadiene S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorocyclohexane Alpha S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorobenzene (HCB) S-OCPECD01 mg/kg DW0.0050 ----<0.0050-------- --------

Hexachlorocyclohexane Beta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorocyclohexane Gamma S-OCPECD01 mg/kg DW0.0100 ----<0.0100-------- --------

Hexachlorocyclohexane Delta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Aldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Heptachloroepoxide-cis S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Heptachloroepoxide-trans S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

2.4-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

alpha-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

4.4`-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Dieldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

2.4-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Endrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

beta-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

4.4`-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

2.4-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------
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Work Order :
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PR1514678  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

SDS6 (4,00m)S6 (0,5m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514678001 PR1514678002 PR1514678003

12-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Organochlorine Pesticides - Continued

4.4`-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Anilines
p-Chloroaniline S-ANLGMS01 mg/kg DW0.30 ----<0.30-------- --------

Chlorophenols
2-Chlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

2.4@2.5-Dichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.040 ----<0.040-------- --------

2.4.6-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

2.4.5-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

Pentachlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.006 ----<0.006-------- --------

Cresols, Phenols and Naphtols
Phenol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

o-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

m.p-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.20 ----<0.20-------- --------

Sum of Cresols S-CPDGMS01 mg/kg DW0.30 ----<0.30-------- --------

Chromatogram
Chromatogram S-CHRM-GC14 -- ----Attached-------- --------

Petroleum Hydrocarbons
C10 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW20 ----<20-------- --------

C10 - C12 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW2.0 ----<2.0-------- --------

C12 - C16 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW3.0 ----<3.0-------- --------

C16 - C35 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW10 ----<10-------- --------

C35 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW5.0 ----<5.0-------- --------

----S4(4,00m)S4(1,80m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514678004 PR1514678005 ----

----12-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU ---- ----Method

Physical Parameters
Moisture S-DRY-GRCI %0.10 ----13.1-------- ----±6.2 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 ----86.9±6.0 %83.1 ----±6.0 %

Total Metals / Major Cations
Trivalent Chromium S-CR3HBIC-CC mg/kg DW0.500 ------------27.1 --------

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 --------±20.1 %0.498 --------

Extractable Metals / Major Cations
Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 --------±20.0 %2.76 --------

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 --------±20.0 %27.0 --------

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 --------±20.0 %205 --------

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 ------------<0.010 --------

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 ------------<0.40 --------

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 --------±20.0 %27.6 --------

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 --------±20.0 %20.3 --------

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 --------±20.0 %231 --------

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 --------±20.0 %123 --------

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ------------<0.21 --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 --------±20.0 %10.1 --------

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 --------±20.0 %46.1 --------

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 ------------<2.0 --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ------------<0.50 --------

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 --------±20.0 %19.2 --------

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 --------±20.0 %52.7 --------

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



28-APR-2015:Issue Date

5 of 12:Page

Work Order :
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PR1514678  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

----S4(4,00m)S4(1,80m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514678004 PR1514678005 ----

----12-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU ---- ----Method

Extractable Metals / Major Cations - Continued

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 --------±20.0 %97.8 --------

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 ----<12-------- --------

BTEX
Benzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0050 ----<0.0050-------- --------

Toluene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.050 ----<0.050-------- --------

Ethylbenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

meta- & para-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

ortho-Xylene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Sum of xylenes S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 ----<0.030-------- --------

Sum of BTEX S-VOCGMS07 mg/kg DW0.105 ----<0.105-------- --------

Halogenated Volatile Organic Compounds
Dichloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 ----<0.030-------- --------

Chloroform S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

1.1-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

1.2-Dichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

1.1-Dichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

1.2-Dichloropropane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

cis-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

trans-1.3-Dichloropropene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

1.1.2-Trichloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Trichloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Tetrachloromethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane S-VOCGMS07 mg/kg DW0.100 ----<0.100-------- --------

Tetrachloroethene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

1.2-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

1.4-Dichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

1.2.4-Trichlorobenzene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.030 ----<0.030-------- --------

Vinyl chloride S-VOCGMS07 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Non-Halogenated Volatile Organic Compounds
Acetone S-VOCGMS01 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

Styrene S-VOCGMS07 mg/kg DW0.040 ----<0.040-------- --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) S-VPHFID03 mg/kg DW35.0 ----<35.0-------- --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Acenaphthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Fluorene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benz(a)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chrysene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(b)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(k)fluoranthene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(a)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Dibenz(a.h)anthracene S-SMVGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

PCBs
PCB 28 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 52 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 101 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------
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PR1514678  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

----S4(4,00m)S4(1,80m)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1514678004 PR1514678005 ----

----12-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU ---- ----Method

PCBs - Continued

PCB 118 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 138 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 153 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

PCB 180 S-SMVGMS01 mg/kg DW0.0030 ----<0.0030-------- --------

Sum of 7 PCBs S-SMVGMS01 mg/kg DW0.021 ----<0.021-------- --------

Organochlorine Pesticides
Chlordane-cis S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chlordane-trans S-OCPECD04 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachloroethane S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorobutadiene S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorocyclohexane Alpha S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorobenzene (HCB) S-OCPECD01 mg/kg DW0.0050 ----<0.0050-------- --------

Hexachlorocyclohexane Beta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Hexachlorocyclohexane Gamma S-OCPECD01 mg/kg DW0.0100 ----<0.0100-------- --------

Hexachlorocyclohexane Delta S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Aldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Heptachloroepoxide-cis S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Heptachloroepoxide-trans S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

2.4-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

alpha-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

4.4`-DDE S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Dieldrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

2.4-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Endrin S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

beta-Endosulfan S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

4.4`-DDD S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

2.4-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

4.4`-DDT S-OCPECD01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Anilines
p-Chloroaniline S-ANLGMS01 mg/kg DW0.30 ----<0.30-------- --------

Chlorophenols
2-Chlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

2.4@2.5-Dichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.040 ----<0.040-------- --------

2.4.6-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

2.4.5-Trichlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.020 ----<0.020-------- --------

Pentachlorophenol S-CLPGMS01 mg/kg DW0.006 ----<0.006-------- --------

Cresols, Phenols and Naphtols
Phenol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

o-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.10 ----<0.10-------- --------

m.p-Cresol S-CPDGMS01 mg/kg DW0.20 ----<0.20-------- --------

Sum of Cresols S-CPDGMS01 mg/kg DW0.30 ----<0.30-------- --------

Chromatogram
Chromatogram S-CHRM-GC14 -- ----Attached-------- --------

Petroleum Hydrocarbons
C10 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW20 ----<20-------- --------

C10 - C12 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW2.0 ----<2.0-------- --------

C12 - C16 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW3.0 ----<3.0-------- --------

C16 - C35 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW10 ----<10-------- --------

C35 - C40 Fraction S-TPHFID01 mg/kg DW5.0 ----<5.0-------- --------

----PBLVPBLClient sample IDSub-Matrix: WATER
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----PBLVPBLClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1514678006 PR1514678007 ----

----12-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU ---- ----Method

Nonmetallic Inorganic Parameters
Total Cyanide W-CNT-PHO mg/L0.005 ------------<0.005 --------

Total Metals / Major Cations
Trivalent Chromium W-CR3FLIC-CC mg/L0.0010 ------------<0.0010 --------

Dissolved Metals / Major Cations
Antimony W-METAXFL1 mg/L0.010 ------------<0.010 --------

Arsenic W-METAXFL1 mg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Barium W-METAXFL1 mg/L0.00050 --------±10.0 %0.120 --------

Beryllium W-METAXFL1 mg/L0.00020 ------------<0.00020 --------

Cadmium W-METAXFL1 mg/L0.00040 ------------<0.00040 --------

Chromium W-METAXFL1 mg/L0.0010 ------------<0.0010 --------

Cobalt W-METAXFL1 mg/L0.0020 ------------<0.0020 --------

Copper W-METAXFL1 mg/L0.0010 ------------<0.0010 --------

Hexavalent Chromium - Soluble W-CR6-IC µg/L0.40 ------------<0.40 --------

Lead W-METAXFL1 mg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Mercury W-HG-AFSFL µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Molybdenum W-METAXFL1 mg/L0.0020 --------±10.0 %0.0069 --------

Nickel W-METAXFL1 mg/L0.0020 ------------<0.0020 --------

Selenium W-METAXFL1 mg/L0.010 ------------<0.010 --------

Thallium W-METAXFL1 mg/L0.010 ------------<0.010 --------

Tin W-METAXFL2 mg/L0.010 ------------<0.010 --------

Vanadium W-METAXFL1 mg/L0.0010 ------------<0.0010 --------

Zinc W-METAXFL1 mg/L0.0020 ------------<0.0020 --------

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) W-TPHFID14 µg/L35 ------------<35 --------

BTEX
Benzene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20----<0.20 --------

Toluene W-VOCGMS01 µg/L1.00 ------------<1.00 --------

Toluene W-VOCGMS01 µg/L0.50 ----<0.50-------- --------

Ethylbenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

meta- & para-Xylene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20----<0.20 --------

ortho-Xylene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

Sum of BTEX W-VOCGMS01 µg/L1.60 ------------<1.60 --------

Sum of BTEX W-VOCGMS01 µg/L1.10 ----<1.10-------- --------

Sum of xylenes W-VOCGMS01 µg/L0.30 ----<0.30----<0.30 --------

Sum of TEX W-VOCGMS01 µg/L0.90 ----<0.90-------- --------

Sum of xylenes (M1) W-VOCGMS01 µg/L0.150 ----<0.150-------- --------

Halogenated Volatile Organic Compounds
1.1.1.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10-------- --------

1.1.1-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10-------- --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0----<1.0 --------

1.1.2-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20----<0.20 --------

1.1-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

1.1-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

1.1-Dichloropropylene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

1.2.3-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10-------- --------

1.2.3-Trichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

1.2.4-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

1.2-Dibromo-3-chloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

1.2-Dibromoethane (EDB) W-VOCGMS01 µg/L0.50 ----<0.50-------- --------

1.2-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

1.2-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.00 ------------<1.00 --------

1.2-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.50 ----<0.50-------- --------
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----PBLVPBLClient sample IDSub-Matrix: WATER
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----12-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:30Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU ---- ----Method

Halogenated Volatile Organic Compounds - Continued

1.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0----<1.0 --------

1.3.5-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20-------- --------

1.3-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10-------- --------

1.3-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

1.4-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

2.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

2-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

4-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Bromobenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Bromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L2.0 ----<2.0-------- --------

Bromodichloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10-------- --------

Bromoform W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20-------- --------

Bromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Chlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

Chloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Chloroform W-VOCGMS01 µg/L0.30 ------------<0.30 --------

Chloroform W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----0.16-------- ----±40.0 %

Chloromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

cis-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10-------- --------

cis-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0----<1.0 --------

Dibromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10-------- --------

Dibromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Dichlorodifluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Dichloromethane W-VOCGMS01 µg/L6.0 ----<6.0----<6.0 --------

Hexachlorobutadiene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Sum of 3 Dichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.30 ----<0.30-------- --------

Sum of 3 Dichlorobenzenes (M1) W-VOCGMS01 µg/L0.15 ----<0.15-------- --------

Sum of 3 Trichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.40 ----<0.40-------- --------

Sum of 3 Trichlorobenzenes 

(M1)

W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20-------- --------

Sum of 4 Trihalomethanes W-VOCGMS01 µg/L0.50 ----<0.50-------- --------

Sum of 4 Trihalomethanes (M1) W-VOCGMS01 µg/L0.250 ----0.160-------- --------

Sum of 5 Chlorinated Ethenes W-VOCGMS01 µg/L0.60 ----<0.60-------- --------

Tetrachloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20----<0.20 --------

Tetrachloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

trans-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10-------- --------

trans-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0----<1.0 --------

Trichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10----<0.10 --------

Trichlorofluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Vinyl chloride W-VOCGMS01 µg/L1.00 ------------<1.00 --------

Vinyl chloride W-VOCGMS01 µg/L0.10 ----<0.10-------- --------

Sum of 1.2-Dichloroethenes W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20-------- --------

Non-Halogenated Volatile Organic Compounds
1.2.4-Trimethylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

1.3.5-Trimethylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Acetone W-VOCGMS01 µg/L10 ------------<10 --------

Diisopropyl ether (DIPE) W-VOCGMS01 µg/L0.60 ----<0.60-------- --------

Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20-------- --------

Isopropylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20-------- --------

n-Butylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

n-Propylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------
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Non-Halogenated Volatile Organic Compounds - Continued

p-Isopropyltoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

sec-Butylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Styrene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20----<0.20 --------

Sum of BTEXS W-VOCGMS01 µg/L1.30 ----<1.30-------- --------

Sum of BTEXS (M1) W-VOCGMS01 µg/L0.650 ----<0.650-------- --------

tert-Amyl Ethyl Ether (TAEE) W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20-------- --------

tert-Amyl Methyl Ether (TAME) W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20-------- --------

tert-Butyl alcohol W-VOCGMS01 µg/L5.0 ----<5.0-------- --------

tert-Butylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Indane W-VOCGMS01 µg/L0.20 ----<0.20-------- --------

1.4-Dioxane W-VOCGMS01 µg/L50 ----<50-------- --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) W-VPHFID03 µg/L50 ------------<50 --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Naphthalene W-PAHGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

Acenaphthylene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Acenaphthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Fluorene W-PAHGMS01 µg/L0.020 ------------<0.020 --------

Phenanthrene W-PAHGMS01 µg/L0.030 ------------<0.030 --------

Anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.020 ------------<0.020 --------

Fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.030 ------------<0.030 --------

Pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.060 ------------<0.060 --------

Benz(a)anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Chrysene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(b)fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(k)fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(a)pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.020 ------------<0.020 --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(g.h.i)perylene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Dibenz(a.h)anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

PCBs
PCB 28 W-PCBECD01 µg/L0.00110 ------------<0.00220 --------

PCB 52 W-PCBECD01 µg/L0.00110 ------------<0.00220 --------

PCB 101 W-PCBECD01 µg/L0.000750 ------------<0.00150 --------

PCB 118 W-PCBECD01 µg/L0.00110 ------------<0.00220 --------

PCB 138 W-PCBECD01 µg/L0.00120 ------------<0.00240 --------

PCB 153 W-PCBECD01 µg/L0.00110 ------------<0.00220 --------

PCB 180 W-PCBECD01 µg/L0.000950 ------------<0.00190 --------

Sum of 7 PCBs W-PCBECD01 µg/L0.00730 ------------<0.0146 --------

Organochlorine Pesticides
Chlordane-cis W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Chlordane-trans W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachloroethane W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorobutadiene W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Alpha W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorobenzene (HCB) W-OCPECD01 µg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Hexachlorocyclohexane Beta W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Gamma W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Delta W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Aldrin W-OCPECD01 µg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Heptachloroepoxide-cis W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



28-APR-2015:Issue Date

10 of 12:Page

Work Order :

:Client

PR1514678  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

----PBLVPBLClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1514678006 PR1514678007 ----

----12-MAR-2015 10:3012-MAR-2015 10:30Client sampling date / time
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Organochlorine Pesticides - Continued

Heptachloroepoxide-trans W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

2.4-DDE W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

alpha-Endosulfan W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

4.4`-DDE W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Dieldrin W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

2.4-DDD W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Endrin W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

beta-Endosulfan W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

4.4`-DDD W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

2.4-DDT W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

4.4`-DDT W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Chlorophenols
2-Chlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

2.4@2.5-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

2.4.6-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.4.5-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Pentachlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Cresols, Phenols and Naphtols
Phenol W-CPDGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

o-Cresol W-CPDGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

m.p-Cresol W-CPDGMS01 µg/L2.0 ------------<2.0 --------

Sum of Cresols W-CPDGMS01 µg/L3.0 ------------<3.0 --------

Descriptive Results
Sub-Matrix: SOIL

Analytical ResultsMethod: Compound Client sample ID  - Client 

sampling date / time

Laboratory 

sample ID

Chromatogram

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1514678002 S6 (4,00m)  - 

12-MAR-2015 10:30

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1514678005 S4(4,00m)  - 

12-MAR-2015 10:30

Sub-Matrix: WATER

Analytical ResultsMethod: Compound Client sample ID  - Client 

sampling date / time

Laboratory 

sample ID

Chromatogram

W-CHRM-GC14: Chromatogram AttachedPR1514678006 PBL  - 12-MAR-2015 

10:30

W-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1514678006 PBL  - 12-MAR-2015 

10:30

If the client does not specify the date and time of sample collection, the laboratory will specify the date on sample delivery in parentheses, instead. If the 

time of sample collection is specified as 0:00 it means that the client did specify the date but not the time. Measurement uncertainty is expressed as 

expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Czech Republic 470 01
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Analytical Methods Method Descriptions

CZ_SOP_D06_07_010 (CSN 75 7415) Determination of total cyanide by spectrophotometry and determination of 

complex-forming cyanides by calculation from measure values.

W-CNT-PHO

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

CZ_SOP_D06_03_193  (US EPA 8270) Determination of aniline and aniline derivates by gas chromatography method with MS 

detection

S-ANLGMS01

GC chromatogramS-CHRM-GC14

VOC chromatogramS-CHRM-VOC

CZ_SOP_D06_03_158 - except chap. 9.1 a 9.3 (US EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO 14154) Determination of phenols, 

chlorinated phenols and cresols by gas chromatography method with detection MS and ECD and calculation 

of phenols, chlorinated phenols and cresols sums from measured values

S-CLPGMS01

CZ_SOP_D06_03_160 (US EPA 8041A, US EPA 3500  except chapt. 9.1) Determination of phenols and cresols by gas 

chromatography method with MS detection and calculation of phenols and cresols sums from measured values

S-CPDGMS01

CZ_SOP_D06_02_J06 Stoichiometric calculations of compounds concentration from measured values. Calculation of trivalent 

chromium Cr(III) as the difference of chromium Cr and hexavalent chromium Cr(VI).

S-CR3HBIC-CC

CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.1; 11.3.1; 12.2.1; 15.4 (CSN EN 15192, EPA 3060A) Determination of hexavalent 

chromium by ion chromatography  with spectrophotometric detection and trivalent chromium determination by calculation 

from measured values.

S-CR6-IC

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465) Determination of dry matter by gravimetry and determination 

of moisture by calculation from measured values.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per CZ_SOP_D06_02_J02 

(US EPA 3050)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14), Determination of elements by atomic emission 

spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured 

values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia prior to analysis.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per CZ_SOP_D06_02_J02 

(US EPA 3050)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14), Determination of elements by atomic emission 

spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured 

values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia prior to analysis.

S-METAXHB2

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2 , 

CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.2) Determination of organochlorine pesticides and other halogen compounds by gas 

chromatography method with ECD detection and calculation of organochlorine pesticides and other halogen compounds 

sums from measured values

S-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2 , 

CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.2) Determination of organochlorine pesticides and other halogen compounds by gas 

chromatography method with ECD detection and calculation of organochlorine pesticides and other halogen compounds 

sums from measured values

S-OCPECD04

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, CSN EN ISO 6468) Determination of semivolatile organic compounds 

by gas chromatography method with MS detection. We applied flexible accreditation type 2 to  the parameters that are not 

mentioned on appendix of certificate of accreditation. The method was conferred flexible accreditation type 2 and is 

mentioned on Annex of Certificate of Accreditation No. 345/2013 dated 14th August 2013. 14082013

S-SMVGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Determination of extractable compounds in the range of hydrocarbons C 5 - C50, 

their fractions calculated from the measured values by gas chromatography method with FID detection

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_150 (US EPA Method 8015, US EPA Method 3550) Determination of extractable compounds in the range of 

hydrocarbons C5 - C50, their fractions calculated from the measured values by gas chromatographic method using FID

S-TPHFID14

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.1 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, 

ISO 15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VOCGMS01

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.1 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, 

ISO 15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VOCGMS07

CZ_SOP_D06_03_156 except chap. 9.1 a 9.2 (US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods, ISO 

15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with detection FID and ECD and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VPHFID03

GC chromatogramW-CHRM-GC14

VOC ChromatogramW-CHRM-VOC

CZ_SOP_D06_03_158 except chap. 9.2 a 9.3 (US EPA 8041, US EPA 3500, CSN EN 12673) Determination of phenols, 

chlorinated phenols and cresols by gas chromatography method with detection MS and ECD and calculation 

of phenols, chlorinated phenols and cresols sums from measured values

W-CLPGMS01
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Analytical Methods Method Descriptions

CZ_SOP_D06_03_160 (US EPA 8041A, US EPA 3500 except chap. 9.2) Determination of phenols and cresols by gas 

chromatography method with MS detection and calculation of phenols and cresols sums from measured values

W-CPDGMS01

CZ_SOP_D06_02_J06 Stoichiometric calculations of compounds concentration from measured values. Calculation of 

dissolved trivalent chromium Cr(III) as the difference of chromium Cr and hexavalent chromium Cr(VI).

W-CR3FLIC-CC

CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.2; 11.3.2; 11.5; 12.2.2; 15.5 (EPA 7199, SM 3500-Cr) Determination of hexavalent 

chromium by ion chromatography with spectrophotometric detection and trivalent chromium determination by calculation from 

measured values.

W-CR6-IC

CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 245.7, US EPA 1631, CSN EN ISO 178 52, CSN EN 16192, samples prepared as per 

CZ_SOP_D06_02_J02 chap. 10.1 and 10.2.). Determination of Mercury by Fluorescence Spectrometry. Sample was filtered 

by microfilter with porosity 0.45 µm followed by nitric acid addition prior to analysis.

W-HG-AFSFL

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN 12506, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per 

CZ_SOP_D06_02_J02 chap. 10.1 and 10.2) Determination of elements by atomic emission spectrometry with inductively 

coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured values including the calculation 

of total mineralization and calculating the sum of Ca+Mg. Sample was filtered by microfilter with porosity 0.45 µm followed by 

nitric acid addition prior to analysis.

W-METAXFL1

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN 12506, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per 

CZ_SOP_D06_02_J02 chap. 10.1 and 10.2) Determination of elements by atomic emission spectrometry with inductively 

coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured values including the calculation 

of total mineralization and calculating the sum of Ca+Mg. Sample was filtered by microfilter with porosity 0.45 µm followed by 

nitric acid addition prior to analysis.

W-METAXFL2

CZ_SOP_D06_03_169 (CSN EN ISO 6468, US EPA 8081, DIN 38407-2, samples preparation according to 

CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1, CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.1) Determination of organochlorine pesticides and other 

halogen compounds by gas chromatography method with ECD detection and calculation  of organochlorine pesticides and 

other halogen compounds sums from measured values

W-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_169 (CSN EN ISO 6468, US EPA 8081, DIN 38407-2, samples preparation according to 

CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1, CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.1) Determination of organochlorine pesticides and other 

halogen compounds by gas chromatography method with ECD detection and calculation  of organochlorine pesticides and 

other halogen compounds sums from measured values

W-OCPECD04

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1, 

9.4.1) Determination of semi volatile organic compounds by gas chromatography method with MS detection and calculation of 

semi volatile organic compounds sums from measured values

W-PAHGMS01

CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, part 2, US EPA 8082, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1, 

CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.1) Determination of polychlorinated biphenyls - congener analyses by gas chromatography 

method with ECD detection and calculation  

of polychlorinated biphenyls sums from measured values

W-PCBECD01

CZ_SOP_D06_03_151 (US EPA Method 8015, US EPA Method 3510) Determination of extractable compounds in the range of 

hydrocarbons C5 - C50, their fractions calculated from the measured values by gas chromatographic method using FID

W-TPHFID14

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.2 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1) 

Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

W-VOCGMS01

CZ_SOP_D06_03_156 except chap. 9.3 (US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods) 

Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with detection FID and ECD and calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

W-VPHFID03

Preparation Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

Drying and sieving of sample on the grain size < 2 mm* S-PPHOM2

CZ_SOP_D06_07_P01 Preparation of solid samples for analysis (crushing, milling and pulverizing).* S-PPHOM4

A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method 

was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment 

section on front page for information.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



>>Logging Name:Hera_0606140031  

>>FROM:03-12-2015 09:45:51   TO:03-17-2015 11:25:51 

>>Sample Points:731 

>>Sample Rate:600 sec. 

>>Temperature Unit:Celsius 

>>Temperature(LowAlarm:10.0-HighAlarm:20.0) 

-------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

NO. DATE  TIME  TEMPERATURE 

    1 03.12.2015 09:45:51 4.9 

    2 03.12.2015 09:55:51 2.9 

    3 03.12.2015 10:05:51 2.9 

    4 03.12.2015 10:15:51 2.9 

    5 03.12.2015 10:25:51 2.6 

    6 03.12.2015 10:35:51 2.6 

    7 03.12.2015 10:45:51 2.6 

    8 03.12.2015 10:55:51 2.6 

    9 03.12.2015 11:05:51 2.6 

   10 03.12.2015 11:15:51 2.6 

   11 03.12.2015 11:25:51 2.9 

   12 03.12.2015 11:35:51 2.9 

   13 03.12.2015 11:45:51 2.9 

   14 03.12.2015 11:55:51 2.9 

   15 03.12.2015 12:05:51 2.9 

   16 03.12.2015 12:15:51 2.8 

   17 03.12.2015 12:25:51 2.8 

   18 03.12.2015 12:35:51 2.8 

   19 03.12.2015 12:45:51 2.8 

   20 03.12.2015 12:55:51 2.8 

   21 03.12.2015 13:05:51 2.8 

   22 03.12.2015 13:15:51 2.8 

   23 03.12.2015 13:25:51 2.8 

   24 03.12.2015 13:35:51 2.8 

   25 03.12.2015 13:45:51 2.8 

   26 03.12.2015 13:55:51 2.8 

   27 03.12.2015 14:05:51 2.8 

   28 03.12.2015 14:15:51 2.8 

   29 03.12.2015 14:25:51 2.9 

   30 03.12.2015 14:35:51 2.9 

   31 03.12.2015 14:45:51 2.9 

   32 03.12.2015 14:55:51 2.9 

   33 03.12.2015 15:05:51 2.9 

   34 03.12.2015 15:15:51 2.9 

   35 03.12.2015 15:25:51 2.9 

   36 03.12.2015 15:35:51 2.9 

   37 03.12.2015 15:45:51 2.9 

   38 03.12.2015 15:55:51 2.9 

   39 03.12.2015 16:05:51 2.9 

   40 03.12.2015 16:15:51 4.9 

   41 03.12.2015 16:25:51 9.6 

   42 03.12.2015 16:35:51 10.4 

   43 03.12.2015 16:45:51 10.5 

   44 03.12.2015 16:55:51 11.0 

   45 03.12.2015 17:05:51 11.0 

   46 03.12.2015 17:15:51 10.5 

   47 03.12.2015 17:25:51 10.5 

   48 03.12.2015 17:35:51 10.4 

   49 03.12.2015 17:45:51 10.4 



   50 03.12.2015 17:55:51 10.4 

   51 03.12.2015 18:05:51 10.4 

   52 03.12.2015 18:15:51 10.4 

   53 03.12.2015 18:25:51 9.8 

   54 03.12.2015 18:35:51 9.6 

   55 03.12.2015 18:45:51 9.6 

   56 03.12.2015 18:55:51 9.0 

   57 03.12.2015 19:05:51 9.0 

   58 03.12.2015 19:15:51 9.0 

   59 03.12.2015 19:25:51 9.0 

   60 03.12.2015 19:35:51 9.0 

   61 03.12.2015 19:45:51 9.0 

   62 03.12.2015 19:55:51 9.0 

   63 03.12.2015 20:05:51 9.9 

   64 03.12.2015 20:15:51 10.4 

   65 03.12.2015 20:25:51 10.4 

   66 03.12.2015 20:35:51 10.4 

   67 03.12.2015 20:45:51 10.4 

   68 03.12.2015 20:55:51 10.4 

   69 03.12.2015 21:05:51 10.4 

   70 03.12.2015 21:15:51 10.4 

   71 03.12.2015 21:25:51 10.4 

   72 03.12.2015 21:35:51 10.4 

   73 03.12.2015 21:45:51 10.4 

   74 03.12.2015 21:55:51 10.4 

   75 03.12.2015 22:05:51 10.4 

   76 03.12.2015 22:15:51 10.4 

   77 03.12.2015 22:25:51 10.4 

   78 03.12.2015 22:35:51 10.4 

   79 03.12.2015 22:45:51 9.9 

   80 03.12.2015 22:55:51 9.9 

   81 03.12.2015 23:05:51 9.6 

   82 03.12.2015 23:15:51 9.6 

   83 03.12.2015 23:25:51 9.3 

   84 03.12.2015 23:35:51 9.3 

   85 03.12.2015 23:45:51 9.0 

   86 03.12.2015 23:55:51 9.0 

   87 03.13.2015 00:05:51 9.0 

   88 03.13.2015 00:15:51 9.0 

   89 03.13.2015 00:25:51 9.0 

   90 03.13.2015 00:35:51 9.0 

   91 03.13.2015 00:45:51 9.0 

   92 03.13.2015 00:55:51 9.0 

   93 03.13.2015 01:05:51 9.0 

   94 03.13.2015 01:15:51 9.0 

   95 03.13.2015 01:25:51 9.0 

   96 03.13.2015 01:35:51 9.0 

   97 03.13.2015 01:45:51 9.0 

   98 03.13.2015 01:55:51 9.0 

   99 03.13.2015 02:05:51 9.0 

  100 03.13.2015 02:15:51 9.0 

  101 03.13.2015 02:25:51 9.0 

  102 03.13.2015 02:35:51 9.0 

  103 03.13.2015 02:45:51 9.0 

  104 03.13.2015 02:55:51 9.0 

  105 03.13.2015 03:05:51 9.0 

  106 03.13.2015 03:15:51 8.9 

  107 03.13.2015 03:25:51 8.9 



  108 03.13.2015 03:35:51 8.9 

  109 03.13.2015 03:45:51 8.9 

  110 03.13.2015 03:55:51 8.9 

  111 03.13.2015 04:05:51 8.5 

  112 03.13.2015 04:15:51 6.9 

  113 03.13.2015 04:25:51 6.9 

  114 03.13.2015 04:35:51 6.9 

  115 03.13.2015 04:45:51 6.9 

  116 03.13.2015 04:55:51 6.9 

  117 03.13.2015 05:05:51 6.9 

  118 03.13.2015 05:15:51 6.9 

  119 03.13.2015 05:25:51 6.9 

  120 03.13.2015 05:35:51 6.9 

  121 03.13.2015 05:45:51 6.9 

  122 03.13.2015 05:55:51 6.9 

  123 03.13.2015 06:05:51 6.9 

  124 03.13.2015 06:15:51 6.9 

  125 03.13.2015 06:25:51 6.9 

  126 03.13.2015 06:35:51 6.9 

  127 03.13.2015 06:45:51 6.9 

  128 03.13.2015 06:55:51 6.9 

  129 03.13.2015 07:05:51 6.9 

  130 03.13.2015 07:15:51 6.9 

  131 03.13.2015 07:25:51 6.9 

  132 03.13.2015 07:35:51 6.9 

  133 03.13.2015 07:45:51 6.9 

  134 03.13.2015 07:55:51 6.9 

  135 03.13.2015 08:05:51 6.9 

  136 03.13.2015 08:15:51 6.9 

  137 03.13.2015 08:25:51 6.9 

  138 03.13.2015 08:35:51 6.9 

  139 03.13.2015 08:45:51 6.9 

  140 03.13.2015 08:55:51 8.6 

  141 03.13.2015 09:05:51 8.6 

  142 03.13.2015 09:15:51 8.9 

  143 03.13.2015 09:25:51 9.0 

  144 03.13.2015 09:35:51 9.0 

  145 03.13.2015 09:45:51 9.3 

  146 03.13.2015 09:55:51 9.6 

  147 03.13.2015 10:05:51 9.9 

  148 03.13.2015 10:15:51 10.4 

  149 03.13.2015 10:25:51 11.0 

  150 03.13.2015 10:35:51 11.3 

  151 03.13.2015 10:45:51 11.6 

  152 03.13.2015 10:55:51 11.6 

  153 03.13.2015 11:05:51 11.8 

  154 03.13.2015 11:15:51 11.8 

  155 03.13.2015 11:25:51 11.9 

  156 03.13.2015 11:35:51 11.9 

  157 03.13.2015 11:45:51 11.9 

  158 03.13.2015 11:55:51 11.8 

  159 03.13.2015 12:05:51 12.1 

  160 03.13.2015 12:15:51 12.1 

  161 03.13.2015 12:25:51 12.2 

  162 03.13.2015 12:35:51 12.6 

  163 03.13.2015 12:45:51 12.7 

  164 03.13.2015 12:55:51 12.7 

  165 03.13.2015 13:05:51 12.7 



  166 03.13.2015 13:15:51 13.1 

  167 03.13.2015 13:25:51 13.6 

  168 03.13.2015 13:35:51 13.9 

  169 03.13.2015 13:45:51 14.0 

  170 03.13.2015 13:55:51 14.0 

  171 03.13.2015 14:05:51 14.0 

  172 03.13.2015 14:15:51 14.7 

  173 03.13.2015 14:25:51 11.3 

  174 03.13.2015 14:35:51 6.9 

  175 03.13.2015 14:45:51 2.9 

  176 03.13.2015 14:55:51 2.9 

  177 03.13.2015 15:05:51 2.9 

  178 03.13.2015 15:15:51 4.9 

  179 03.13.2015 15:25:51 5.9 

  180 03.13.2015 15:35:51 4.7 

  181 03.13.2015 15:45:51 2.6 

  182 03.13.2015 15:55:51 1.8 

  183 03.13.2015 16:05:51 2.6 

  184 03.13.2015 16:15:51 2.9 

  185 03.13.2015 16:25:51 6.9 

  186 03.13.2015 16:35:51 6.9 

  187 03.13.2015 16:45:51 6.9 

  188 03.13.2015 16:55:51 5.9 

  189 03.13.2015 17:05:51 5.3 

  190 03.13.2015 17:15:51 5.6 

  191 03.13.2015 17:25:51 5.9 

  192 03.13.2015 17:35:51 6.5 

  193 03.13.2015 17:45:51 6.5 

  194 03.13.2015 17:55:51 5.1 

  195 03.13.2015 18:05:51 4.7 

  196 03.13.2015 18:15:51 4.9 

  197 03.13.2015 18:25:51 5.1 

  198 03.13.2015 18:35:51 5.9 

  199 03.13.2015 18:45:51 5.9 

  200 03.13.2015 18:55:51 4.9 

  201 03.13.2015 19:05:51 4.3 

  202 03.13.2015 19:15:51 4.3 

  203 03.13.2015 19:25:51 4.7 

  204 03.13.2015 19:35:51 5.1 

  205 03.13.2015 19:45:51 5.3 

  206 03.13.2015 19:55:51 5.1 

  207 03.13.2015 20:05:51 4.1 

  208 03.13.2015 20:15:51 2.9 

  209 03.13.2015 20:25:51 4.1 

  210 03.13.2015 20:35:51 4.5 

  211 03.13.2015 20:45:51 4.9 

  212 03.13.2015 20:55:51 5.1 

  213 03.13.2015 21:05:51 4.5 

  214 03.13.2015 21:15:51 2.9 

  215 03.13.2015 21:25:51 2.9 

  216 03.13.2015 21:35:51 4.1 

  217 03.13.2015 21:45:51 4.7 

  218 03.13.2015 21:55:51 5.1 

  219 03.13.2015 22:05:51 4.7 

  220 03.13.2015 22:15:51 2.9 

  221 03.13.2015 22:25:51 2.9 

  222 03.13.2015 22:35:51 2.9 

  223 03.13.2015 22:45:51 4.2 



  224 03.13.2015 22:55:51 4.7 

  225 03.13.2015 23:05:51 4.9 

  226 03.13.2015 23:15:51 4.1 

  227 03.13.2015 23:25:51 2.9 

  228 03.13.2015 23:35:51 2.9 

  229 03.13.2015 23:45:51 2.9 

  230 03.13.2015 23:55:51 4.2 

  231 03.14.2015 00:05:51 4.9 

  232 03.14.2015 00:15:51 4.5 

  233 03.14.2015 00:25:51 2.9 

  234 03.14.2015 00:35:51 2.9 

  235 03.14.2015 00:45:51 2.9 

  236 03.14.2015 00:55:51 2.9 

  237 03.14.2015 01:05:51 4.3 

  238 03.14.2015 01:15:51 4.9 

  239 03.14.2015 01:25:51 4.2 

  240 03.14.2015 01:35:51 2.9 

  241 03.14.2015 01:45:51 2.9 

  242 03.14.2015 01:55:51 2.9 

  243 03.14.2015 02:05:51 2.9 

  244 03.14.2015 02:15:51 4.3 

  245 03.14.2015 02:25:51 4.7 

  246 03.14.2015 02:35:51 2.9 

  247 03.14.2015 02:45:51 2.9 

  248 03.14.2015 02:55:51 2.9 

  249 03.14.2015 03:05:51 2.9 

  250 03.14.2015 03:15:51 2.9 

  251 03.14.2015 03:25:51 4.5 

  252 03.14.2015 03:35:51 4.5 

  253 03.14.2015 03:45:51 2.9 

  254 03.14.2015 03:55:51 2.9 

  255 03.14.2015 04:05:51 2.9 

  256 03.14.2015 04:15:51 2.9 

  257 03.14.2015 04:25:51 2.9 

  258 03.14.2015 04:35:51 4.3 

  259 03.14.2015 04:45:51 4.5 

  260 03.14.2015 04:55:51 2.9 

  261 03.14.2015 05:05:51 2.9 

  262 03.14.2015 05:15:51 2.9 

  263 03.14.2015 05:25:51 2.9 

  264 03.14.2015 05:35:51 2.9 

  265 03.14.2015 05:45:51 4.3 

  266 03.14.2015 05:55:51 4.5 

  267 03.14.2015 06:05:51 2.9 

  268 03.14.2015 06:15:51 2.9 

  269 03.14.2015 06:25:51 2.9 

  270 03.14.2015 06:35:51 2.9 

  271 03.14.2015 06:45:51 2.9 

  272 03.14.2015 06:55:51 4.1 

  273 03.14.2015 07:05:51 4.5 

  274 03.14.2015 07:15:51 2.9 

  275 03.14.2015 07:25:51 2.9 

  276 03.14.2015 07:35:51 2.9 

  277 03.14.2015 07:45:51 2.9 

  278 03.14.2015 07:55:51 2.9 

  279 03.14.2015 08:05:51 3.9 

  280 03.14.2015 08:15:51 4.5 

  281 03.14.2015 08:25:51 2.9 



  282 03.14.2015 08:35:51 2.9 

  283 03.14.2015 08:45:51 2.9 

  284 03.14.2015 08:55:51 2.9 

  285 03.14.2015 09:05:51 2.9 

  286 03.14.2015 09:15:51 2.9 

  287 03.14.2015 09:25:51 4.3 

  288 03.14.2015 09:35:51 2.9 

  289 03.14.2015 09:45:51 2.9 

  290 03.14.2015 09:55:51 2.9 

  291 03.14.2015 10:05:51 2.9 

  292 03.14.2015 10:15:51 2.9 

  293 03.14.2015 10:25:51 2.9 

  294 03.14.2015 10:35:51 4.3 

  295 03.14.2015 10:45:51 2.9 

  296 03.14.2015 10:55:51 2.9 

  297 03.14.2015 11:05:51 2.9 

  298 03.14.2015 11:15:51 2.9 

  299 03.14.2015 11:25:51 2.9 

  300 03.14.2015 11:35:51 2.9 

  301 03.14.2015 11:45:51 3.9 

  302 03.14.2015 11:55:51 3.9 

  303 03.14.2015 12:05:51 2.9 

  304 03.14.2015 12:15:51 2.9 

  305 03.14.2015 12:25:51 2.9 

  306 03.14.2015 12:35:51 2.9 

  307 03.14.2015 12:45:51 2.9 

  308 03.14.2015 12:55:51 3.9 

  309 03.14.2015 13:05:51 3.9 

  310 03.14.2015 13:15:51 2.9 

  311 03.14.2015 13:25:51 2.9 

  312 03.14.2015 13:35:51 2.9 

  313 03.14.2015 13:45:51 2.9 

  314 03.14.2015 13:55:51 2.9 

  315 03.14.2015 14:05:51 2.9 

  316 03.14.2015 14:15:51 2.9 

  317 03.14.2015 14:25:51 2.9 

  318 03.14.2015 14:35:51 2.8 

  319 03.14.2015 14:45:51 2.9 

  320 03.14.2015 14:55:51 2.9 

  321 03.14.2015 15:05:51 2.9 

  322 03.14.2015 15:15:51 2.9 

  323 03.14.2015 15:25:51 2.9 

  324 03.14.2015 15:35:51 2.8 

  325 03.14.2015 15:45:51 2.8 

  326 03.14.2015 15:55:51 2.9 

  327 03.14.2015 16:05:51 2.9 

  328 03.14.2015 16:15:51 2.9 

  329 03.14.2015 16:25:51 2.9 

  330 03.14.2015 16:35:51 2.9 

  331 03.14.2015 16:45:51 2.6 

  332 03.14.2015 16:55:51 2.8 

  333 03.14.2015 17:05:51 2.9 

  334 03.14.2015 17:15:51 2.9 

  335 03.14.2015 17:25:51 2.9 

  336 03.14.2015 17:35:51 2.9 

  337 03.14.2015 17:45:51 2.9 

  338 03.14.2015 17:55:51 2.6 

  339 03.14.2015 18:05:51 2.8 



  340 03.14.2015 18:15:51 2.9 

  341 03.14.2015 18:25:51 2.9 

  342 03.14.2015 18:35:51 2.9 

  343 03.14.2015 18:45:51 2.9 

  344 03.14.2015 18:55:51 2.6 

  345 03.14.2015 19:05:51 2.8 

  346 03.14.2015 19:15:51 2.9 

  347 03.14.2015 19:25:51 2.9 

  348 03.14.2015 19:35:51 2.9 

  349 03.14.2015 19:45:51 2.9 

  350 03.14.2015 19:55:51 2.9 

  351 03.14.2015 20:05:51 2.6 

  352 03.14.2015 20:15:51 2.8 

  353 03.14.2015 20:25:51 2.9 

  354 03.14.2015 20:35:51 2.9 

  355 03.14.2015 20:45:51 2.9 

  356 03.14.2015 20:55:51 2.9 

  357 03.14.2015 21:05:51 2.6 

  358 03.14.2015 21:15:51 2.6 

  359 03.14.2015 21:25:51 2.9 

  360 03.14.2015 21:35:51 2.9 

  361 03.14.2015 21:45:51 2.9 

  362 03.14.2015 21:55:51 2.9 

  363 03.14.2015 22:05:51 2.9 

  364 03.14.2015 22:15:51 2.6 

  365 03.14.2015 22:25:51 2.8 

  366 03.14.2015 22:35:51 2.9 

  367 03.14.2015 22:45:51 2.9 

  368 03.14.2015 22:55:51 2.9 

  369 03.14.2015 23:05:51 2.9 

  370 03.14.2015 23:15:51 2.9 

  371 03.14.2015 23:25:51 2.6 

  372 03.14.2015 23:35:51 2.8 

  373 03.14.2015 23:45:51 2.9 

  374 03.14.2015 23:55:51 2.9 

  375 03.15.2015 00:05:51 2.9 

  376 03.15.2015 00:15:51 2.9 

  377 03.15.2015 00:25:51 2.6 

  378 03.15.2015 00:35:51 2.6 

  379 03.15.2015 00:45:51 2.8 

  380 03.15.2015 00:55:51 2.9 

  381 03.15.2015 01:05:51 2.9 

  382 03.15.2015 01:15:51 2.9 

  383 03.15.2015 01:25:51 2.9 

  384 03.15.2015 01:35:51 2.7 

  385 03.15.2015 01:45:51 2.6 

  386 03.15.2015 01:55:51 2.8 

  387 03.15.2015 02:05:51 2.9 

  388 03.15.2015 02:15:51 2.9 

  389 03.15.2015 02:25:51 2.9 

  390 03.15.2015 02:35:51 2.9 

  391 03.15.2015 02:45:51 2.6 

  392 03.15.2015 02:55:51 2.6 

  393 03.15.2015 03:05:51 2.8 

  394 03.15.2015 03:15:51 2.9 

  395 03.15.2015 03:25:51 2.9 

  396 03.15.2015 03:35:51 2.9 

  397 03.15.2015 03:45:51 2.9 



  398 03.15.2015 03:55:51 2.6 

  399 03.15.2015 04:05:51 2.6 

  400 03.15.2015 04:15:51 2.7 

  401 03.15.2015 04:25:51 2.9 

  402 03.15.2015 04:35:51 2.9 

  403 03.15.2015 04:45:51 2.9 

  404 03.15.2015 04:55:51 2.9 

  405 03.15.2015 05:05:51 2.6 

  406 03.15.2015 05:15:51 2.6 

  407 03.15.2015 05:25:51 2.6 

  408 03.15.2015 05:35:51 2.9 

  409 03.15.2015 05:45:51 2.9 

  410 03.15.2015 05:55:51 2.9 

  411 03.15.2015 06:05:51 2.9 

  412 03.15.2015 06:15:51 2.8 

  413 03.15.2015 06:25:51 2.6 

  414 03.15.2015 06:35:51 2.6 

  415 03.15.2015 06:45:51 2.8 

  416 03.15.2015 06:55:51 2.9 

  417 03.15.2015 07:05:51 2.9 

  418 03.15.2015 07:15:51 2.9 

  419 03.15.2015 07:25:51 2.9 

  420 03.15.2015 07:35:51 2.6 

  421 03.15.2015 07:45:51 2.6 

  422 03.15.2015 07:55:51 2.6 

  423 03.15.2015 08:05:51 2.9 

  424 03.15.2015 08:15:51 2.9 

  425 03.15.2015 08:25:51 2.9 

  426 03.15.2015 08:35:51 2.9 

  427 03.15.2015 08:45:51 2.6 

  428 03.15.2015 08:55:51 2.6 

  429 03.15.2015 09:05:51 2.6 

  430 03.15.2015 09:15:51 2.8 

  431 03.15.2015 09:25:51 2.9 

  432 03.15.2015 09:35:51 2.9 

  433 03.15.2015 09:45:51 2.9 

  434 03.15.2015 09:55:51 2.9 

  435 03.15.2015 10:05:51 2.6 

  436 03.15.2015 10:15:51 2.6 

  437 03.15.2015 10:25:51 2.6 

  438 03.15.2015 10:35:51 2.9 

  439 03.15.2015 10:45:51 2.9 

  440 03.15.2015 10:55:51 2.9 

  441 03.15.2015 11:05:51 2.9 

  442 03.15.2015 11:15:51 2.6 

  443 03.15.2015 11:25:51 2.6 

  444 03.15.2015 11:35:51 2.6 

  445 03.15.2015 11:45:51 2.8 

  446 03.15.2015 11:55:51 2.9 

  447 03.15.2015 12:05:51 2.9 

  448 03.15.2015 12:15:51 2.9 

  449 03.15.2015 12:25:51 2.6 

  450 03.15.2015 12:35:51 2.6 

  451 03.15.2015 12:45:51 2.6 

  452 03.15.2015 12:55:51 2.8 

  453 03.15.2015 13:05:51 2.9 

  454 03.15.2015 13:15:51 2.9 

  455 03.15.2015 13:25:51 2.9 



  456 03.15.2015 13:35:51 2.7 

  457 03.15.2015 13:45:51 2.2 

  458 03.15.2015 13:55:51 2.6 

  459 03.15.2015 14:05:51 2.6 

  460 03.15.2015 14:15:51 2.9 

  461 03.15.2015 14:25:51 2.9 

  462 03.15.2015 14:35:51 2.9 

  463 03.15.2015 14:45:51 2.9 

  464 03.15.2015 14:55:51 2.2 

  465 03.15.2015 15:05:51 2.2 

  466 03.15.2015 15:15:51 2.6 

  467 03.15.2015 15:25:51 2.9 

  468 03.15.2015 15:35:51 2.9 

  469 03.15.2015 15:45:51 2.9 

  470 03.15.2015 15:55:51 2.9 

  471 03.15.2015 16:05:51 2.6 

  472 03.15.2015 16:15:51 2.2 

  473 03.15.2015 16:25:51 2.6 

  474 03.15.2015 16:35:51 2.8 

  475 03.15.2015 16:45:51 2.9 

  476 03.15.2015 16:55:51 2.9 

  477 03.15.2015 17:05:51 2.9 

  478 03.15.2015 17:15:51 2.6 

  479 03.15.2015 17:25:51 2.2 

  480 03.15.2015 17:35:51 2.6 

  481 03.15.2015 17:45:51 2.8 

  482 03.15.2015 17:55:51 2.9 

  483 03.15.2015 18:05:51 2.9 

  484 03.15.2015 18:15:51 2.9 

  485 03.15.2015 18:25:51 2.6 

  486 03.15.2015 18:35:51 2.2 

  487 03.15.2015 18:45:51 2.2 

  488 03.15.2015 18:55:51 2.6 

  489 03.15.2015 19:05:51 2.9 

  490 03.15.2015 19:15:51 2.9 

  491 03.15.2015 19:25:51 2.9 

  492 03.15.2015 19:35:51 2.9 

  493 03.15.2015 19:45:51 2.2 

  494 03.15.2015 19:55:51 2.2 

  495 03.15.2015 20:05:51 2.6 

  496 03.15.2015 20:15:51 2.8 

  497 03.15.2015 20:25:51 2.9 

  498 03.15.2015 20:35:51 2.9 

  499 03.15.2015 20:45:51 2.9 

  500 03.15.2015 20:55:51 2.6 

  501 03.15.2015 21:05:51 2.6 

  502 03.15.2015 21:15:51 2.6 

  503 03.15.2015 21:25:51 2.8 

  504 03.15.2015 21:35:51 2.9 

  505 03.15.2015 21:45:51 2.9 

  506 03.15.2015 21:55:51 2.9 

  507 03.15.2015 22:05:51 2.9 

  508 03.15.2015 22:15:51 2.6 

  509 03.15.2015 22:25:51 2.6 

  510 03.15.2015 22:35:51 2.7 

  511 03.15.2015 22:45:51 2.9 

  512 03.15.2015 22:55:51 2.9 

  513 03.15.2015 23:05:51 2.9 



  514 03.15.2015 23:15:51 2.9 

  515 03.15.2015 23:25:51 2.8 

  516 03.15.2015 23:35:51 2.8 

  517 03.15.2015 23:45:51 2.9 

  518 03.15.2015 23:55:51 2.9 

  519 03.16.2015 00:05:51 2.9 

  520 03.16.2015 00:15:51 2.9 

  521 03.16.2015 00:25:51 2.9 

  522 03.16.2015 00:35:51 2.6 

  523 03.16.2015 00:45:51 2.6 

  524 03.16.2015 00:55:51 2.6 

  525 03.16.2015 01:05:51 2.8 

  526 03.16.2015 01:15:51 2.9 

  527 03.16.2015 01:25:51 2.9 

  528 03.16.2015 01:35:51 2.9 

  529 03.16.2015 01:45:51 2.9 

  530 03.16.2015 01:55:51 2.6 

  531 03.16.2015 02:05:51 2.6 

  532 03.16.2015 02:15:51 2.9 

  533 03.16.2015 02:25:51 2.9 

  534 03.16.2015 02:35:51 2.9 

  535 03.16.2015 02:45:51 2.9 

  536 03.16.2015 02:55:51 2.9 

  537 03.16.2015 03:05:51 2.9 

  538 03.16.2015 03:15:51 2.9 

  539 03.16.2015 03:25:51 2.9 

  540 03.16.2015 03:35:51 2.9 

  541 03.16.2015 03:45:51 2.9 

  542 03.16.2015 03:55:51 2.9 

  543 03.16.2015 04:05:51 2.9 

  544 03.16.2015 04:15:51 2.9 

  545 03.16.2015 04:25:51 2.6 

  546 03.16.2015 04:35:51 2.8 

  547 03.16.2015 04:45:51 2.9 

  548 03.16.2015 04:55:51 2.9 

  549 03.16.2015 05:05:51 2.9 

  550 03.16.2015 05:15:51 2.9 

  551 03.16.2015 05:25:51 2.9 

  552 03.16.2015 05:35:51 2.9 

  553 03.16.2015 05:45:51 2.9 

  554 03.16.2015 05:55:51 2.9 

  555 03.16.2015 06:05:51 2.9 

  556 03.16.2015 06:15:51 2.9 

  557 03.16.2015 06:25:51 3.9 

  558 03.16.2015 06:35:51 2.9 

  559 03.16.2015 06:45:51 2.9 

  560 03.16.2015 06:55:51 2.8 

  561 03.16.2015 07:05:51 2.8 

  562 03.16.2015 07:15:51 2.9 

  563 03.16.2015 07:25:51 2.9 

  564 03.16.2015 07:35:51 2.9 

  565 03.16.2015 07:45:51 2.9 

  566 03.16.2015 07:55:51 2.9 

  567 03.16.2015 08:05:51 2.9 

  568 03.16.2015 08:15:51 2.9 

  569 03.16.2015 08:25:51 2.9 

  570 03.16.2015 08:35:51 2.9 

  571 03.16.2015 08:45:51 2.9 



  572 03.16.2015 08:55:51 3.9 

  573 03.16.2015 09:05:51 4.1 

  574 03.16.2015 09:15:51 2.9 

  575 03.16.2015 09:25:51 2.9 

  576 03.16.2015 09:35:51 2.1 

  577 03.16.2015 09:45:51 1.1 

  578 03.16.2015 09:55:51 1.1 

  579 03.16.2015 10:05:51 1.1 

  580 03.16.2015 10:15:51 1.6 

  581 03.16.2015 10:25:51 2.1 

  582 03.16.2015 10:35:51 2.6 

  583 03.16.2015 10:45:51 2.9 

  584 03.16.2015 10:55:51 2.6 

  585 03.16.2015 11:05:51 1.7 

  586 03.16.2015 11:15:51 1.0 

  587 03.16.2015 11:25:51 0.3 

  588 03.16.2015 11:35:51 0.3 

  589 03.16.2015 11:45:51 0.8 

  590 03.16.2015 11:55:51 1.1 

  591 03.16.2015 12:05:51 1.7 

  592 03.16.2015 12:15:51 2.1 

  593 03.16.2015 12:25:51 2.6 

  594 03.16.2015 12:35:51 2.9 

  595 03.16.2015 12:45:51 2.6 

  596 03.16.2015 12:55:51 1.1 

  597 03.16.2015 13:05:51 0.8 

  598 03.16.2015 13:15:51 0.5 

  599 03.16.2015 13:25:51 0.8 

  600 03.16.2015 13:35:51 1.1 

  601 03.16.2015 13:45:51 1.1 

  602 03.16.2015 13:55:51 2.1 

  603 03.16.2015 14:05:51 2.2 

  604 03.16.2015 14:15:51 2.8 

  605 03.16.2015 14:25:51 2.9 

  606 03.16.2015 14:35:51 2.2 

  607 03.16.2015 14:45:51 1.1 

  608 03.16.2015 14:55:51 0.8 

  609 03.16.2015 15:05:51 0.5 

  610 03.16.2015 15:15:51 0.8 

  611 03.16.2015 15:25:51 1.1 

  612 03.16.2015 15:35:51 1.1 

  613 03.16.2015 15:45:51 2.1 

  614 03.16.2015 15:55:51 2.6 

  615 03.16.2015 16:05:51 2.9 

  616 03.16.2015 16:15:51 2.8 

  617 03.16.2015 16:25:51 1.9 

  618 03.16.2015 16:35:51 1.1 

  619 03.16.2015 16:45:51 0.3 

  620 03.16.2015 16:55:51 0.3 

  621 03.16.2015 17:05:51 -1.0 

  622 03.16.2015 17:15:51 -9.2 

  623 03.16.2015 17:25:51 -11.7 

  624 03.16.2015 17:35:51 -12.0 

  625 03.16.2015 17:45:51 -11.7 

  626 03.16.2015 17:55:51 -11.7 

  627 03.16.2015 18:05:51 -10.0 

  628 03.16.2015 18:15:51 -9.2 

  629 03.16.2015 18:25:51 -7.8 



  630 03.16.2015 18:35:51 -6.8 

  631 03.16.2015 18:45:51 -5.9 

  632 03.16.2015 18:55:51 -5.1 

  633 03.16.2015 19:05:51 -4.3 

  634 03.16.2015 19:15:51 -3.5 

  635 03.16.2015 19:25:51 -2.9 

  636 03.16.2015 19:35:51 -2.0 

  637 03.16.2015 19:45:51 -1.7 

  638 03.16.2015 19:55:51 -1.2 

  639 03.16.2015 20:05:51 -0.6 

  640 03.16.2015 20:15:51 -0.3 

  641 03.16.2015 20:25:51 -0.1 

  642 03.16.2015 20:35:51 0.2 

  643 03.16.2015 20:45:51 0.3 

  644 03.16.2015 20:55:51 0.3 

  645 03.16.2015 21:05:51 0.5 

  646 03.16.2015 21:15:51 0.7 

  647 03.16.2015 21:25:51 0.8 

  648 03.16.2015 21:35:51 0.8 

  649 03.16.2015 21:45:51 1.0 

  650 03.16.2015 21:55:51 1.0 

  651 03.16.2015 22:05:51 1.1 

  652 03.16.2015 22:15:51 1.1 

  653 03.16.2015 22:25:51 1.1 

  654 03.16.2015 22:35:51 1.1 

  655 03.16.2015 22:45:51 1.1 

  656 03.16.2015 22:55:51 1.1 

  657 03.16.2015 23:05:51 1.1 

  658 03.16.2015 23:15:51 1.1 

  659 03.16.2015 23:25:51 1.1 

  660 03.16.2015 23:35:51 1.1 

  661 03.16.2015 23:45:51 1.1 

  662 03.16.2015 23:55:51 1.1 

  663 03.17.2015 00:05:51 1.6 

  664 03.17.2015 00:15:51 1.7 

  665 03.17.2015 00:25:51 1.8 

  666 03.17.2015 00:35:51 1.9 

  667 03.17.2015 00:45:51 1.9 

  668 03.17.2015 00:55:51 1.9 

  669 03.17.2015 01:05:51 2.0 

  670 03.17.2015 01:15:51 2.1 

  671 03.17.2015 01:25:51 2.1 

  672 03.17.2015 01:35:51 2.1 

  673 03.17.2015 01:45:51 2.1 

  674 03.17.2015 01:55:51 2.1 

  675 03.17.2015 02:05:51 2.1 

  676 03.17.2015 02:15:51 2.1 

  677 03.17.2015 02:25:51 1.8 

  678 03.17.2015 02:35:51 1.8 

  679 03.17.2015 02:45:51 1.6 

  680 03.17.2015 02:55:51 1.6 

  681 03.17.2015 03:05:51 1.6 

  682 03.17.2015 03:15:51 1.1 

  683 03.17.2015 03:25:51 1.1 

  684 03.17.2015 03:35:51 1.1 

  685 03.17.2015 03:45:51 1.1 

  686 03.17.2015 03:55:51 1.1 

  687 03.17.2015 04:05:51 1.1 



  688 03.17.2015 04:15:51 1.1 

  689 03.17.2015 04:25:51 1.1 

  690 03.17.2015 04:35:51 1.1 

  691 03.17.2015 04:45:51 1.1 

  692 03.17.2015 04:55:51 1.1 

  693 03.17.2015 05:05:51 1.1 

  694 03.17.2015 05:15:51 1.1 

  695 03.17.2015 05:25:51 1.1 

  696 03.17.2015 05:35:51 1.1 

  697 03.17.2015 05:45:51 1.1 

  698 03.17.2015 05:55:51 1.1 

  699 03.17.2015 06:05:51 1.1 

  700 03.17.2015 06:15:51 1.1 

  701 03.17.2015 06:25:51 1.1 

  702 03.17.2015 06:35:51 1.1 

  703 03.17.2015 06:45:51 1.1 

  704 03.17.2015 06:55:51 1.1 

  705 03.17.2015 07:05:51 1.1 

  706 03.17.2015 07:15:51 1.1 

  707 03.17.2015 07:25:51 1.1 

  708 03.17.2015 07:35:51 1.1 

  709 03.17.2015 07:45:51 1.1 

  710 03.17.2015 07:55:51 1.1 

  711 03.17.2015 08:05:51 1.1 

  712 03.17.2015 08:15:51 1.1 

  713 03.17.2015 08:25:51 1.1 

  714 03.17.2015 08:35:51 1.1 

  715 03.17.2015 08:45:51 1.1 

  716 03.17.2015 08:55:51 1.1 

  717 03.17.2015 09:05:51 1.1 

  718 03.17.2015 09:15:51 1.8 

  719 03.17.2015 09:25:51 2.1 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR1516102 23-APR-2015

:Amendment 1

:: LaboratoryClient ALS Czech Republic, s.r.o.HERA TRATESA S.A.U

: :ContactContact Client ServiceJuan Carlos Alvarez

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  

Czech Republic 190 00

C/ ilsa de Hierro. 7 1a Planta  Oficina 

1.4.

San Sebastián de los Reyes

Madrid Spain 28027

:: E-mailE-mail juan.carlos.alvarez@heraholding.com customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

:: FacsimileFacsimile ---- +420 284 081 635

::Project 2801-06095 TER Page 1 of 12

:Order number ---- :Date Samples 

Received

18-MAR-2015

::C-O-C number ---- Quote number PR2014HERTR-ES0002 

(ES-310-14-0697)
Site : ---- :Date of test 23-MAR-2015 - 23-APR-2015

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Sample(s) PR1516102/004, method W-CLPGMS01, W-AEOGMS01, W-PTHGMS01 was/were decanted prior to 

analysis.

Sample(s) PR1516102/002, method W-CLPGMS01, W-PAHGMS01, W-AEOGMS01, W-PTHGMS01,  W-OCPECD01, 

W-OCPECD04, W-PCBECD01 was/were decanted prior to analysis.

Sample(s) PR1516102/001, method, W-CLPGMS01 W-PAHGMS01, W-AEOGMS01, W-PTHGMS01, W-OCPECD01, 

W-OCPECD04, W-PCBECD01 was/were decanted prior to analysis.

Sample(s) PR1516102/003, method W-CLPGMS01, W-PAHGMS01, W-AEOGMS01, W-PTHGMS01,  W-OCPECD01, 

W-OCPECD04, W-PCBECD01 was/were decanted prior to analysis.

Amendment No. 1 - reported Benzo(a)pyrene with limite 0,01 ug/l by client request.

Responsible for accuracy

Signatories Position

Zdenek Jirak Environmental Business Unit 

Manager

Testing Laboratory 

Accredited by CAI

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu
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Work Order :

:Client

PR1516102  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

Analytical Results

PDP4P1Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1516102001 PR1516102002 PR1516102003

16-MAR-2015 00:0016-MAR-2015 00:0016-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Other
Dummy Analyte I-ANNEX-VOC -- AttachedAttached----Attached --------

Nonmetallic Inorganic Parameters
Formaldehyde W-FORM-PHO mg/L0.050 <0.050<0.050----<0.050 --------

Dissolved Metals / Major Cations
Antimony W-METAXFL1 mg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Arsenic W-METAXFL1 mg/L0.0050 <0.0050<0.0050----<0.0050 --------

Cadmium W-METAXFL1 mg/L0.00040 0.00042<0.00040----<0.00040 ±10.0 %----

Hexavalent Chromium - Soluble W-CR6-IC µg/L0.40 1.250.78----<0.40 ±13.3 %±17.3 %

Mercury W-HG-AFSFL µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

BTEX
Benzene W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

Toluene W-VOCGMS01 µg/L0.50 <0.50<0.50----<0.50 --------

Ethylbenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

meta- & para-Xylene W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

ortho-Xylene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Sum of BTEX W-VOCGMS01 µg/L1.10 <1.10<1.10----<1.10 --------

Sum of xylenes W-VOCGMS01 µg/L0.30 <0.30<0.30----<0.30 --------

Sum of TEX W-VOCGMS01 µg/L0.90 <0.90<0.90----<0.90 --------

Halogenated Volatile Organic Compounds
1.1.1.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.1.1-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.1.2-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

1.1-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.1-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.1-Dichloropropylene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.2.3-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.2.3-Trichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.2.4-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.2-Dibromo-3-chloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.2-Dibromoethane (EDB) W-VOCGMS01 µg/L0.50 <0.50<0.50----<0.50 --------

1.2-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.2-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.50 <0.50<0.50----<0.50 --------

1.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.3.5-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

1.3-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.3-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.4-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

2-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

4-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Bromobenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Bromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L2.0 <2.0<2.0----<2.0 --------

Bromodichloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Bromoform W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

Bromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Chlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Chloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Chloroform W-VOCGMS01 µg/L0.10 0.450.41±40.0 %0.49 ±40.0 %±40.0 %

Chloromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu
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Work Order :

:Client

PR1516102  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

PDP4P1Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1516102001 PR1516102002 PR1516102003

16-MAR-2015 00:0016-MAR-2015 00:0016-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Halogenated Volatile Organic Compounds - Continued

cis-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 4.794.30±40.0 %1.60 ±40.0 %±40.0 %

cis-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Dibromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Dibromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Dichlorodifluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Dichloromethane W-VOCGMS01 µg/L6.0 <6.0<6.0----<6.0 --------

Hexachlorobutadiene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Sum of 3 Dichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.30 <0.30<0.30----<0.30 --------

Sum of 3 Trichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.40 <0.40<0.40----<0.40 --------

Sum of 4 Trihalomethanes W-VOCGMS01 µg/L0.50 <0.50<0.50----<0.50 --------

Sum of 5 Chlorinated Ethenes W-VOCGMS01 µg/L0.60 197173----8.21 --------

Tetrachloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.20 191168±40.0 %6.32 ±40.0 %±40.0 %

Tetrachloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

trans-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 0.220.20----<0.10 ±40.0 %±40.0 %

trans-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Trichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 0.730.65±40.0 %0.29 ±40.0 %±40.0 %

Trichlorofluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Vinyl chloride W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Sum of 1.2-Dichloroethenes W-VOCGMS01 µg/L0.20 5.014.50----1.60 --------

Non-Halogenated Volatile Organic Compounds
1.2.4-Trimethylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.3.5-Trimethylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Diisopropyl ether (DIPE) W-VOCGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

Isopropylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

n-Butylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

n-Propylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

p-Isopropyltoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

sec-Butylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Styrene W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

Sum of BTEXS W-VOCGMS01 µg/L1.30 <1.30<1.30----<1.30 --------

tert-Amyl Ethyl Ether (TAEE) W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

tert-Amyl Methyl Ether (TAME) W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

tert-Butyl alcohol W-VOCGMS01 µg/L5.0 <5.0<5.0----<5.0 --------

tert-Butylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Indane W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

1.4-Dioxane W-VOCGMS01 µg/L50 <50<50----<50 --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene W-PAHGMS01 µg/L0.100 <0.100<0.100----<0.100 --------

Acenaphthylene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluorene W-PAHGMS01 µg/L0.020 <0.020<0.020----<0.020 --------

Phenanthrene W-PAHGMS01 µg/L0.030 <0.030<0.030----<0.030 --------

Anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.020 <0.020<0.020----<0.020 --------

Fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.030 <0.030<0.030----<0.030 --------

Pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.060 <0.060<0.060----<0.060 --------

Benz(a)anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Chrysene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(b)fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(k)fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(a)pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



23-APR-2015:Issue Date

4 of 12:Page

Work Order :

:Client

PR1516102  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

PDP4P1Client sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1516102001 PR1516102002 PR1516102003

16-MAR-2015 00:0016-MAR-2015 00:0016-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs) - Continued

Indeno(1.2.3.cd)pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(g.h.i)perylene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Dibenz(a.h)anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Sum of 16 PAH W-PAHGMS01 µg/L0.370 <0.360<0.360----<0.360 --------

Sum of PAH (MoE) W-PAHGMS01 µg/L0.19 <0.18<0.18----<0.18 --------

Sum of 6 PAH (WHO) W-PAHGMS01 µg/L0.090 <0.080<0.080----<0.080 --------

Sum of 4 PAH W-PAHGMS01 µg/L0.040 <0.040<0.040----<0.040 --------

PCBs
PCB 28 W-PCBECD01 µg/L0.00110 <0.00110<0.00110----<0.00110 --------

PCB 52 W-PCBECD01 µg/L0.00110 <0.00110<0.00110----<0.00110 --------

PCB 101 W-PCBECD01 µg/L0.000750 <0.000750<0.000750----<0.000750 --------

PCB 118 W-PCBECD01 µg/L0.00110 <0.00110<0.00110----<0.00110 --------

PCB 138 W-PCBECD01 µg/L0.00120 <0.00120<0.00120----<0.00120 --------

PCB 153 W-PCBECD01 µg/L0.00110 <0.00110<0.00110----<0.00110 --------

PCB 180 W-PCBECD01 µg/L0.000950 <0.000950<0.000950----<0.000950 --------

Sum of 6 PCBs W-PCBECD01 µg/L0.00620 <0.00620<0.00620----<0.00620 --------

Sum of 7 PCBs W-PCBECD01 µg/L0.00730 <0.00730<0.00730----<0.00730 --------

Organochlorine Pesticides
Chlordane-cis W-OCPECD04 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Chlordane-trans W-OCPECD04 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Endosulfan sulfate W-OCPECD04 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Mirex W-OCPECD04 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Nonachlor-cis W-OCPECD04 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Nonachlor-trans W-OCPECD04 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Oxychlordane W-OCPECD04 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Hexachloroethane W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Hexachlorobutadiene W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

1.2.3.5- & 

1.2.4.5-Tetrachlorobenzene

W-OCPECD01 µg/L0.020 <0.020<0.020----<0.020 --------

1.2.3.4-Tetrachlorobenzene W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Pentachlorobenzene W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Trifluralin W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Alpha W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Hexachlorobenzene (HCB) W-OCPECD01 µg/L0.0050 <0.0050<0.0050----<0.0050 --------

Hexachlorocyclohexane Beta W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Gamma W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Delta W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Epsilon W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Alachlor W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Heptachlor W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Aldrin W-OCPECD01 µg/L0.0050 <0.0050<0.0050----<0.0050 --------

Telodrin W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Isodrin W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Heptachloroepoxide-cis W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Heptachloroepoxide-trans W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

2.4-DDE W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

alpha-Endosulfan W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

4.4`-DDE W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Dieldrin W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

2.4-DDD W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Endrin W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

beta-Endosulfan W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------
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Organochlorine Pesticides - Continued

4.4`-DDD W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

2.4-DDT W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

4.4`-DDT W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Methoxychlor W-OCPECD01 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Dichlobenil W-OCPECD01 µg/L0.050 <0.050<0.050----<0.050 --------

Sum of 3 tetrachlorobenzenes W-OCPECD01 µg/L0.030 <0.030<0.030----<0.030 --------

Sum of 4 hexachlorcyclohexanes W-OCPECD01 µg/L0.040 <0.040<0.040----<0.040 --------

Sum of 4 isomers DDT W-OCPECD01 µg/L0.040 <0.040<0.040----<0.040 --------

Sum of 6 isomers DDT W-OCPECD01 µg/L0.060 <0.060<0.060----<0.060 --------

Chlorophenols
2-Chlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.100 <0.100<0.100----<0.100 --------

3-Chlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.100 <0.100<0.100----<0.100 --------

4-Chlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.100 <0.100<0.100----<0.100 --------

2.6-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.4@2.5-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

3.5-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.3-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

3.4-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.4.6-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.3.6-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.3.5-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.4.5-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.3.4-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

3.4.5-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.3.5.6-Tetrachlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.3.4.5-Tetrachlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.3.4.6-Tetrachlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Pentachlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Sum of 3 Monochlorophenols W-CLPGMS01 µg/L0.300 <0.300<0.300----<0.300 --------

Sum of 6 Dichlorophenols W-CLPGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Sum of 6 Trichlorophenols W-CLPGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Sum of 3 Tetrachlorophenols W-CLPGMS01 µg/L0.30 <0.30<0.30----<0.30 --------

Sum of 19 Chlorophenols W-CLPGMS01 µg/L1.90 <1.90<1.90----<1.90 --------

Alkylphenols
4-Nonylphenol W-AEOGMS01 µg/L0.100 <0.100<0.100----<0.100 --------

Nonylphenol (mixture of 

isomers)

W-AEOGMS01 µg/L0.100 <0.100<0.100----<0.100 --------

Nonylphenol diethoxylate 

(mixture of isomers)

W-AEOGMS01 µg/L0.100 <0.100<0.100----<0.100 --------

Nonylphenol monoethoxylate 

(mixture of isomers)

W-AEOGMS01 µg/L0.100 <0.100<0.100----<0.100 --------

Nonylphenol triethoxylate 

(mixture of isomers)

W-AEOGMS01 µg/L0.100 <0.100<0.100----<0.100 --------

Cresols, Phenols and Naphtols
Phenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Phthalates
Dimethyl phthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Diethyl phthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Di-n-propylphtalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Di-n-butyl phthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Di-isobutylphthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Di-pentylphthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Butyl benzyl phthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------
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Phthalates - Continued

Di-cyclohexylphthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) W-PTHGMS01 µg/L1.3 <1.3<1.3----<1.3 --------

Di-n-octylphthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 <0.60<0.60----<0.60 --------

Sum of 10 Phthalates W-PTHGMS01 µg/L6.7 <6.7<6.7----<6.7 --------

Miscellaneous Parameters
Subcontracted Analysis W-UNICO-SUB -- Results 

enclosed

Results 

enclosed

----Results 

enclosed

--------

Aliphatic Fractions of Petroleum Hydrocarbons
C5 - C6 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 <10<10----<10 --------

C6 - C8 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 <10<10----<10 --------

C8 - C10 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 29.533.1----<5.0 ±30.0 %±30.0 %

C10 - C12 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 <5.0<5.0----<5.0 --------

C12 - C16 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L30 <30<30----<30 --------

C16 - C35 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L50 <50<50----<50 --------

C35 - C40 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 <10<10----<10 --------

C5 - C40 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L120 <120<120----<120 --------

Aromatic Fractions of Petroleum Hydrocarbons
C5 - C7 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 <10<10----<10 --------

C7 - C8 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 <10<10----<10 --------

C8 - C10 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 5.95.0----<5.0 ±30.0 %±30.0 %

C10 - C12 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 <5.0<5.0----<5.0 --------

C12 - C16 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L30 <30<30----<30 --------

C16 - C21 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L20 <20<20----<20 --------

C21 - C35 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L30 <30<30----<30 --------

C35 - C40 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 <10<10----<10 --------

C5 - C40 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L120 <120<120----<120 --------

Petroleum Hydrocarbons
C5 - C6 Fraction W-TPHFID08 µg/L10 <10<10----<10 --------

C6 - C8 Fraction W-TPHFID08 µg/L10 <10<10----<10 --------

C8 - C10 Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 35.438.1----<5.0 ±30.0 %±30.0 %

C10 - C12 Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 <5.0<5.0----<5.0 --------

C12 - C16 Fraction W-TPHFID08 µg/L30 <30<30----<30 --------

C16 - C35 Fraction W-TPHFID08 µg/L50 <50<50----<50 --------

C35 - C40 Fraction W-TPHFID08 µg/L10 <10<10----<10 --------

C5 - C40 Fraction W-TPHFID08 µg/L120 <120<120----<120 --------

PBBs
PBB 153 W-OCPECD04 µg/L0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

--------PBClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1516102004 ---- ----

--------16-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU ---- ---- ---- ----Method

Other
Dummy Analyte I-ANNEX-VOC -- ------------Attached --------

Nonmetallic Inorganic Parameters
Formaldehyde W-FORM-PHO mg/L0.050 ------------<0.050 --------

Dissolved Metals / Major Cations
Antimony W-METAXFL1 mg/L0.010 ------------<0.010 --------

Arsenic W-METAXFL1 mg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Cadmium W-METAXFL1 mg/L0.00040 ------------<0.00040 --------

Hexavalent Chromium - Soluble W-CR6-IC µg/L0.40 ------------<0.40 --------
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Dissolved Metals / Major Cations - Continued

Mercury W-HG-AFSFL µg/L0.010 ------------<0.010 --------

BTEX
Benzene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

Toluene W-VOCGMS01 µg/L0.50 ------------<0.50 --------

Ethylbenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

meta- & para-Xylene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

ortho-Xylene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Sum of BTEX W-VOCGMS01 µg/L1.10 ------------<1.10 --------

Sum of xylenes W-VOCGMS01 µg/L0.30 ------------<0.30 --------

Sum of TEX W-VOCGMS01 µg/L0.90 ------------<0.90 --------

Halogenated Volatile Organic Compounds
1.1.1.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.1.1-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.1.2-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

1.1-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.1-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.1-Dichloropropylene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.2.3-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.2.3-Trichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.2.4-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.2-Dibromo-3-chloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.2-Dibromoethane (EDB) W-VOCGMS01 µg/L0.50 ------------<0.50 --------

1.2-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.2-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.50 ------------<0.50 --------

1.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.3.5-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

1.3-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.3-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.4-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

2-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

4-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Bromobenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Bromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L2.0 ------------<2.0 --------

Bromodichloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Bromoform W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

Bromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Chlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Chloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Chloroform W-VOCGMS01 µg/L0.10 --------±40.0 %0.14 --------

Chloromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

cis-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

cis-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Dibromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Dibromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Dichlorodifluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Dichloromethane W-VOCGMS01 µg/L6.0 ------------<6.0 --------

Hexachlorobutadiene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Sum of 3 Dichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.30 ------------<0.30 --------

Sum of 3 Trichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.40 ------------<0.40 --------

Sum of 4 Trihalomethanes W-VOCGMS01 µg/L0.50 ------------<0.50 --------
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PR1516102  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

--------PBClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1516102004 ---- ----

--------16-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU ---- ---- ---- ----Method

Halogenated Volatile Organic Compounds - Continued

Sum of 5 Chlorinated Ethenes W-VOCGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Tetrachloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

Tetrachloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

trans-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

trans-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Trichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Trichlorofluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Vinyl chloride W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Sum of 1.2-Dichloroethenes W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

Non-Halogenated Volatile Organic Compounds
1.2.4-Trimethylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.3.5-Trimethylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Diisopropyl ether (DIPE) W-VOCGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

Isopropylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

n-Butylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

n-Propylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

p-Isopropyltoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

sec-Butylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Styrene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

Sum of BTEXS W-VOCGMS01 µg/L1.30 ------------<1.30 --------

tert-Amyl Ethyl Ether (TAEE) W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

tert-Amyl Methyl Ether (TAME) W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

tert-Butyl alcohol W-VOCGMS01 µg/L5.0 ------------<5.0 --------

tert-Butylbenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Indane W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

1.4-Dioxane W-VOCGMS01 µg/L50 ------------<50 --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene W-PAHGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

Acenaphthylene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Acenaphthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Fluorene W-PAHGMS01 µg/L0.020 ------------<0.020 --------

Phenanthrene W-PAHGMS01 µg/L0.030 ------------<0.030 --------

Anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.020 ------------<0.020 --------

Fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.030 ------------<0.030 --------

Pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.060 ------------<0.060 --------

Benz(a)anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Chrysene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(b)fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(k)fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(a)pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(g.h.i)perylene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Dibenz(a.h)anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Sum of 16 PAH W-PAHGMS01 µg/L0.370 ------------<0.360 --------

Sum of PAH (MoE) W-PAHGMS01 µg/L0.19 ------------<0.18 --------

Sum of 6 PAH (WHO) W-PAHGMS01 µg/L0.090 ------------<0.080 --------

Sum of 4 PAH W-PAHGMS01 µg/L0.040 ------------<0.040 --------

PCBs
PCB 28 W-PCBECD01 µg/L0.00110 ------------<0.00110 --------

PCB 52 W-PCBECD01 µg/L0.00110 ------------<0.00110 --------
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PR1516102  Amendment 1

HERA TRATESA S.A.U

--------PBClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1516102004 ---- ----

--------16-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU ---- ---- ---- ----Method

PCBs - Continued

PCB 101 W-PCBECD01 µg/L0.000750 ------------<0.000750 --------

PCB 118 W-PCBECD01 µg/L0.00110 ------------<0.00110 --------

PCB 138 W-PCBECD01 µg/L0.00120 ------------<0.00120 --------

PCB 153 W-PCBECD01 µg/L0.00110 ------------<0.00110 --------

PCB 180 W-PCBECD01 µg/L0.000950 ------------<0.000950 --------

Sum of 6 PCBs W-PCBECD01 µg/L0.00620 ------------<0.00620 --------

Sum of 7 PCBs W-PCBECD01 µg/L0.00730 ------------<0.00730 --------

Organochlorine Pesticides
Chlordane-cis W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Chlordane-trans W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Endosulfan sulfate W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Mirex W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Nonachlor-cis W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Nonachlor-trans W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Oxychlordane W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachloroethane W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorobutadiene W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

1.2.3.5- & 

1.2.4.5-Tetrachlorobenzene

W-OCPECD01 µg/L0.020 ------------<0.020 --------

1.2.3.4-Tetrachlorobenzene W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Pentachlorobenzene W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Trifluralin W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Alpha W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorobenzene (HCB) W-OCPECD01 µg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Hexachlorocyclohexane Beta W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Gamma W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Delta W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Hexachlorocyclohexane Epsilon W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Alachlor W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Heptachlor W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Aldrin W-OCPECD01 µg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Telodrin W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Isodrin W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Heptachloroepoxide-cis W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Heptachloroepoxide-trans W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

2.4-DDE W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

alpha-Endosulfan W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

4.4`-DDE W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Dieldrin W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

2.4-DDD W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Endrin W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

beta-Endosulfan W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

4.4`-DDD W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

2.4-DDT W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

4.4`-DDT W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Methoxychlor W-OCPECD01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Dichlobenil W-OCPECD01 µg/L0.050 ------------<0.050 --------

Sum of 3 tetrachlorobenzenes W-OCPECD01 µg/L0.030 ------------<0.030 --------

Sum of 4 hexachlorcyclohexanes W-OCPECD01 µg/L0.040 ------------<0.040 --------

Sum of 4 isomers DDT W-OCPECD01 µg/L0.040 ------------<0.040 --------

Sum of 6 isomers DDT W-OCPECD01 µg/L0.060 ------------<0.060 --------

Chlorophenols
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HERA TRATESA S.A.U

--------PBClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1516102004 ---- ----

--------16-MAR-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU ---- ---- ---- ----Method

Chlorophenols - Continued

2-Chlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

3-Chlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

4-Chlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

2.6-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.4@2.5-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

3.5-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.3-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

3.4-Dichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.4.6-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.3.6-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.3.5-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.4.5-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.3.4-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

3.4.5-Trichlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.3.5.6-Tetrachlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.3.4.5-Tetrachlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.3.4.6-Tetrachlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Pentachlorophenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Sum of 3 Monochlorophenols W-CLPGMS01 µg/L0.300 ------------<0.300 --------

Sum of 6 Dichlorophenols W-CLPGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Sum of 6 Trichlorophenols W-CLPGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Sum of 3 Tetrachlorophenols W-CLPGMS01 µg/L0.30 ------------<0.30 --------

Sum of 19 Chlorophenols W-CLPGMS01 µg/L1.90 ------------<1.90 --------

Alkylphenols
4-Nonylphenol W-AEOGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

Nonylphenol (mixture of 

isomers)

W-AEOGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

Nonylphenol diethoxylate 

(mixture of isomers)

W-AEOGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

Nonylphenol monoethoxylate 

(mixture of isomers)

W-AEOGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

Nonylphenol triethoxylate 

(mixture of isomers)

W-AEOGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

Cresols, Phenols and Naphtols
Phenol W-CLPGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Phthalates
Dimethyl phthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Diethyl phthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Di-n-propylphtalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Di-n-butyl phthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Di-isobutylphthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Di-pentylphthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Butyl benzyl phthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Di-cyclohexylphthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) W-PTHGMS01 µg/L1.3 ------------<1.3 --------

Di-n-octylphthalate W-PTHGMS01 µg/L0.60 ------------<0.60 --------

Sum of 10 Phthalates W-PTHGMS01 µg/L6.7 ------------<6.7 --------

Miscellaneous Parameters
Subcontracted Analysis W-UNICO-SUB -- ------------Results 

enclosed

--------

Aliphatic Fractions of Petroleum Hydrocarbons
C5 - C6 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 ------------<10 --------

C6 - C8 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 ------------<10 --------
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ResultUnitLORParameter MU ---- ---- ---- ----Method

Aliphatic Fractions of Petroleum Hydrocarbons - Continued

C8 - C10 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 ------------<5.0 --------

C10 - C12 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 ------------<5.0 --------

C12 - C16 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L30 ------------<30 --------

C16 - C35 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L50 ------------<50 --------

C35 - C40 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 ------------<10 --------

C5 - C40 Aliphatic Fraction W-TPHFID08 µg/L120 ------------<120 --------

Aromatic Fractions of Petroleum Hydrocarbons
C5 - C7 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 ------------<10 --------

C7 - C8 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 ------------<10 --------

C8 - C10 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 ------------<5.0 --------

C10 - C12 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 ------------<5.0 --------

C12 - C16 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L30 ------------<30 --------

C16 - C21 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L20 ------------<20 --------

C21 - C35 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L30 ------------<30 --------

C35 - C40 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L10 ------------<10 --------

C5 - C40 Aromatic Fraction W-TPHFID08 µg/L120 ------------<120 --------

Petroleum Hydrocarbons
C5 - C6 Fraction W-TPHFID08 µg/L10 ------------<10 --------

C6 - C8 Fraction W-TPHFID08 µg/L10 ------------<10 --------

C8 - C10 Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 ------------<5.0 --------

C10 - C12 Fraction W-TPHFID08 µg/L5.0 ------------<5.0 --------

C12 - C16 Fraction W-TPHFID08 µg/L30 ------------<30 --------

C16 - C35 Fraction W-TPHFID08 µg/L50 ------------<50 --------

C35 - C40 Fraction W-TPHFID08 µg/L10 ------------<10 --------

C5 - C40 Fraction W-TPHFID08 µg/L120 ------------<120 --------

PBBs
PBB 153 W-OCPECD04 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

If the client does not specify the date and time of sample collection, the laboratory will specify the date on sample delivery in parentheses, instead. If the 

time of sample collection is specified as 0:00 it means that the client did specify the date but not the time. Measurement uncertainty is expressed as 

expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Czech Republic 470 01

CZ_SOP_D06_07_114 (Chemical and physical methods of water analysis, SNTL Prague 1989) Determination of 

formaldehyde by spectrophotometry.

W-FORM-PHO

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

Results of non-routine analyses mentioned in Annex* I-ANNEX-VOC

CZ_SOP_D06_03_178 (CSN EN ISO 18857-2) Determination of Alkylphenols and alkylphenols ethoxylates by gas 

chromatography method with MS detection and calculation of alkylphenols and alkylphenol ethoxylates sums from measured 

values

W-AEOGMS01

CZ_SOP_D06_03_158 except chap. 9.2 a 9.3 (US EPA 8041, US EPA 3500, CSN EN 12673) Determination of phenols, 

chlorinated phenols and cresols by gas chromatography method with detection MS and ECD and calculation 

of phenols, chlorinated phenols and cresols sums from measured values

W-CLPGMS01

CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.2; 11.3.2; 11.5; 12.2.2; 15.5 (EPA 7199, SM 3500-Cr) Determination of hexavalent 

chromium by ion chromatography with spectrophotometric detection and trivalent chromium determination by calculation from 

measured values.

W-CR6-IC
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Analytical Methods Method Descriptions

CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 245.7, US EPA 1631, CSN EN ISO 178 52, CSN EN 16192, samples prepared as per 

CZ_SOP_D06_02_J02 chap. 10.1 and 10.2.). Determination of Mercury by Fluorescence Spectrometry. Sample was filtered 

by microfilter with porosity 0.45 µm followed by nitric acid addition prior to analysis.

W-HG-AFSFL

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN 12506, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per 

CZ_SOP_D06_02_J02 chap. 10.1 and 10.2) Determination of elements by atomic emission spectrometry with inductively 

coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured values including the calculation 

of total mineralization and calculating the sum of Ca+Mg. Sample was filtered by microfilter with porosity 0.45 µm followed by 

nitric acid addition prior to analysis.

W-METAXFL1

CZ_SOP_D06_03_169 (CSN EN ISO 6468, US EPA 8081, DIN 38407-2, samples preparation according to 

CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1, CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.1) Determination of organochlorine pesticides and other 

halogen compounds by gas chromatography method with ECD detection and calculation  of organochlorine pesticides and 

other halogen compounds sums from measured values

W-OCPECD01

CZ_SOP_D06_03_169 (CSN EN ISO 6468, US EPA 8081, DIN 38407-2, samples preparation according to 

CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1, CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.1) Determination of organochlorine pesticides and other 

halogen compounds by gas chromatography method with ECD detection and calculation  of organochlorine pesticides and 

other halogen compounds sums from measured values

W-OCPECD04

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1, 

9.4.1) Determination of semi volatile organic compounds by gas chromatography method with MS detection and calculation of 

semi volatile organic compounds sums from measured values

W-PAHGMS01

CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, part 2, US EPA 8082, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1, 

CZ_SOP_D06_03_P02 chap. 9.1) Determination of polychlorinated biphenyls - congener analyses by gas chromatography 

method with ECD detection and calculation  

of polychlorinated biphenyls sums from measured values

W-PCBECD01

CZ_SOP_D06_03_159 (EPA 8061A) Determination of phthalate by gas chromatography method with MS detection and 

calculation of phthalates sums from measured values

W-PTHGMS01

CZ_SOP_D06_03_152 expect chap. 9.1 (TNRCC Method 1006) Determination of extractable compounds in the range of 

hydrocarbons C5 - C50, their fractions calculated from the measured values by gas chromatography method with FID 

detection

W-TPHFID08

Universal code for subcontracted service* W-UNICO-SUB

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.2 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1) 

Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

W-VOCGMS01

A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method 

was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment 

section on front page for information.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.
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ALS Czech Republic, s.r.o. 

ADRESA Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9, Česká republika   
 

 
 

Attachment no. 2 to the Certificate of Analysis for work order PR1516102 
 

Issue Date : 14.4.2015 
Page  : 1/1 
 
 
Analytical Results 
 
Matrix: water 
 
Sample 001: P1 
 

Parameter Results LOQ Units Method 

2-Nitrophenol <LOQ 0,0003 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

4-Nitrophenol <LOQ 0,00012 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

4-Chloro-3-methylphenol <LOQ 0,0001 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

 
Sample 002: P4 
 

Parameter Results LOQ Units Method 

2-Nitrophenol <LOQ 0,0003 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

4-Nitrophenol <LOQ 0,00012 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

4-Chloro-3-methylphenol <LOQ 0,0001 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

 
Sample 003: PD 
 

Parameter Results LOQ Units Method 

2-Nitrophenol <LOQ 0,0003 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

4-Nitrophenol <LOQ 0,00012 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

4-Chloro-3-methylphenol <LOQ 0,0001 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 



 

 
ALS Czech Republic, s.r.o. 

Part of the ALS LABORATORY GROUP 
Na Harfe 336/9, Praha 9 - Vysocany, 190 00, Czech Republic 

Tel. +420 284 081 645 Fax. +420 284 081 635 www.alsenviro.com 
A Campbell Brother Limited Company 

 
 
 
Sample 004: PB 
 

Parameter Results LOQ Units Method 

2-Nitrophenol <LOQ 0,0003 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

4-Nitrophenol <LOQ 0,00012 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

4-Chloro-3-methylphenol <LOQ 0,0001 mg/L EPA 3510C:1996 / EPA 8041 
A:2007 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The end of result part of the attachment 2 to the Certificate of Analysis  
 
Brief Method Summaries: In the table 
 
 
 
 
A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method 
was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment 
section on front page for information.  



   

ALS Czech Republic, s.r.o. 

ADRESA Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9, Česká republika   
 

 
 

Attachment no.1  to the Certificate of Analysis for work order PR1516102 
 

Issue Date : April 2nd 2015 
Page  : 1 
 
 
Analytical Results 
 
Matrix: Water 
 
Samples PR1516102/002 and PR1516102/003 contained high amout of chlorinated hydrocarbons. In the sample 
PR1516102/001, lower amout of the same compounds was detected. All the identified compounds were quantified 
and reported within the method W-VOCGMS01. 
 
Tetrahydrofuran was not indentified in any of the analyzed samples PR1516102/001-004. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The end of result part of the attachment to the Certificate of Analysis  
 
Brief Method Summaries: Water samples were preprared non-diluted and measured on the headspace 
GC-MS. 
 
 
 
 
A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method 
was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment 
section on front page for information.  



>>Logging Name:HERA Project:0606140031 

>>FROM:03-16-2015 09:37:55   TO:03-18-2015 10:27:55 

>>Sample Points:294 

>>Sample Rate:600 sec. 

>>Temperature Unit:Celsius 

>>Temperature(LowAlarm:10.0-HighAlarm:20.0) 

-------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

NO. DATE  TIME  TEMPERATURE 

    1 03.16.2015 09:37:55 1.8 

    2 03.16.2015 09:47:55 -0.3 

    3 03.16.2015 09:57:55 -0.4 

    4 03.16.2015 10:07:55 -0.4 

    5 03.16.2015 10:17:55 -0.4 

    6 03.16.2015 10:27:55 -0.4 

    7 03.16.2015 10:37:55 -0.4 

    8 03.16.2015 10:47:55 -0.4 

    9 03.16.2015 10:57:55 -0.4 

   10 03.16.2015 11:07:55 -0.3 

   11 03.16.2015 11:17:55 -0.1 

   12 03.16.2015 11:27:55 -0.1 

   13 03.16.2015 11:37:55 -0.1 

   14 03.16.2015 11:47:55 -0.1 

   15 03.16.2015 11:57:55 -0.1 

   16 03.16.2015 12:07:55 -0.1 

   17 03.16.2015 12:17:55 -0.1 

   18 03.16.2015 12:27:55 -0.1 

   19 03.16.2015 12:37:55 -0.1 

   20 03.16.2015 12:47:55 -0.1 

   21 03.16.2015 12:57:55 -0.1 

   22 03.16.2015 13:07:55 -0.1 

   23 03.16.2015 13:17:55 -0.1 

   24 03.16.2015 13:27:55 -0.1 

   25 03.16.2015 13:37:55 -0.1 

   26 03.16.2015 13:47:55 -0.1 

   27 03.16.2015 13:57:55 -0.1 

   28 03.16.2015 14:07:55 -0.1 

   29 03.16.2015 14:17:55 -0.1 

   30 03.16.2015 14:27:55 -0.1 

   31 03.16.2015 14:37:55 -0.1 

   32 03.16.2015 14:47:55 -0.1 

   33 03.16.2015 14:57:55 -0.1 

   34 03.16.2015 15:07:55 -0.1 

   35 03.16.2015 15:17:55 -0.1 

   36 03.16.2015 15:27:55 -0.1 

   37 03.16.2015 15:37:55 -0.1 

   38 03.16.2015 15:47:55 -0.1 

   39 03.16.2015 15:57:55 -0.1 

   40 03.16.2015 16:07:55 -0.1 

   41 03.16.2015 16:17:55 -0.1 

   42 03.16.2015 16:27:55 -0.1 

   43 03.16.2015 16:37:55 -0.1 

   44 03.16.2015 16:47:55 -0.1 

   45 03.16.2015 16:57:55 -0.1 

   46 03.16.2015 17:07:55 -0.1 

   47 03.16.2015 17:17:55 -0.1 

   48 03.16.2015 17:27:55 -0.1 

   49 03.16.2015 17:37:55 -0.1 



   50 03.16.2015 17:47:55 -0.1 

   51 03.16.2015 17:57:55 -0.1 

   52 03.16.2015 18:07:55 -0.1 

   53 03.16.2015 18:17:55 -0.1 

   54 03.16.2015 18:27:55 -0.1 

   55 03.16.2015 18:37:55 -0.1 

   56 03.16.2015 18:47:55 -0.1 

   57 03.16.2015 18:57:55 -0.1 

   58 03.16.2015 19:07:55 -0.1 

   59 03.16.2015 19:17:55 -0.1 

   60 03.16.2015 19:27:55 -0.3 

   61 03.16.2015 19:37:55 -0.3 

   62 03.16.2015 19:47:55 -0.3 

   63 03.16.2015 19:57:55 -0.3 

   64 03.16.2015 20:07:55 -0.3 

   65 03.16.2015 20:17:55 -0.3 

   66 03.16.2015 20:27:55 -0.3 

   67 03.16.2015 20:37:55 -0.3 

   68 03.16.2015 20:47:55 -0.3 

   69 03.16.2015 20:57:55 -0.3 

   70 03.16.2015 21:07:55 -0.3 

   71 03.16.2015 21:17:55 -0.3 

   72 03.16.2015 21:27:55 -0.3 

   73 03.16.2015 21:37:55 -0.3 

   74 03.16.2015 21:47:55 -0.3 

   75 03.16.2015 21:57:55 -0.3 

   76 03.16.2015 22:07:55 -0.3 

   77 03.16.2015 22:17:55 -0.3 

   78 03.16.2015 22:27:55 -0.3 

   79 03.16.2015 22:37:55 -0.3 

   80 03.16.2015 22:47:55 -0.3 

   81 03.16.2015 22:57:55 -0.3 

   82 03.16.2015 23:07:55 -0.3 

   83 03.16.2015 23:17:55 -0.3 

   84 03.16.2015 23:27:55 -0.3 

   85 03.16.2015 23:37:55 -0.3 

   86 03.16.2015 23:47:55 -0.3 

   87 03.16.2015 23:57:55 -0.3 

   88 03.17.2015 00:07:55 -0.3 

   89 03.17.2015 00:17:55 -0.3 

   90 03.17.2015 00:27:55 -0.3 

   91 03.17.2015 00:37:55 -0.3 

   92 03.17.2015 00:47:55 -0.3 

   93 03.17.2015 00:57:55 -0.3 

   94 03.17.2015 01:07:55 -0.3 

   95 03.17.2015 01:17:55 -0.3 

   96 03.17.2015 01:27:55 -0.3 

   97 03.17.2015 01:37:55 -0.3 

   98 03.17.2015 01:47:55 -0.3 

   99 03.17.2015 01:57:55 -0.3 

  100 03.17.2015 02:07:55 -0.3 

  101 03.17.2015 02:17:55 -0.3 

  102 03.17.2015 02:27:55 -0.3 

  103 03.17.2015 02:37:55 -0.3 

  104 03.17.2015 02:47:55 -0.3 

  105 03.17.2015 02:57:55 -0.3 

  106 03.17.2015 03:07:55 -0.3 

  107 03.17.2015 03:17:55 -0.3 



  108 03.17.2015 03:27:55 -0.3 

  109 03.17.2015 03:37:55 -0.3 

  110 03.17.2015 03:47:55 -0.3 

  111 03.17.2015 03:57:55 -0.3 

  112 03.17.2015 04:07:55 -0.4 

  113 03.17.2015 04:17:55 -0.4 

  114 03.17.2015 04:27:55 -0.4 

  115 03.17.2015 04:37:55 -0.4 

  116 03.17.2015 04:47:55 -0.4 

  117 03.17.2015 04:57:55 -0.4 

  118 03.17.2015 05:07:55 -0.4 

  119 03.17.2015 05:17:55 -0.4 

  120 03.17.2015 05:27:55 -0.4 

  121 03.17.2015 05:37:55 -0.4 

  122 03.17.2015 05:47:55 -0.4 

  123 03.17.2015 05:57:55 -0.4 

  124 03.17.2015 06:07:55 -0.4 

  125 03.17.2015 06:17:55 -0.4 

  126 03.17.2015 06:27:55 -0.4 

  127 03.17.2015 06:37:55 -0.4 

  128 03.17.2015 06:47:55 -0.4 

  129 03.17.2015 06:57:55 -0.4 

  130 03.17.2015 07:07:55 -0.4 

  131 03.17.2015 07:17:55 -0.4 

  132 03.17.2015 07:27:55 -0.4 

  133 03.17.2015 07:37:55 -0.4 

  134 03.17.2015 07:47:55 -0.4 

  135 03.17.2015 07:57:55 -0.4 

  136 03.17.2015 08:07:55 -0.4 

  137 03.17.2015 08:17:55 -0.4 

  138 03.17.2015 08:27:55 -0.4 

  139 03.17.2015 08:37:55 -0.4 

  140 03.17.2015 08:47:55 -0.4 

  141 03.17.2015 08:57:55 -0.4 

  142 03.17.2015 09:07:55 -0.4 

  143 03.17.2015 09:17:55 0.7 

  144 03.17.2015 09:27:55 1.6 

  145 03.17.2015 09:37:55 2.6 

  146 03.17.2015 09:47:55 3.0 

  147 03.17.2015 09:57:55 3.4 

  148 03.17.2015 10:07:55 3.4 

  149 03.17.2015 10:17:55 2.2 

  150 03.17.2015 10:27:55 1.4 

  151 03.17.2015 10:37:55 1.6 

  152 03.17.2015 10:47:55 2.0 

  153 03.17.2015 10:57:55 2.5 

  154 03.17.2015 11:07:55 2.9 

  155 03.17.2015 11:17:55 3.4 

  156 03.17.2015 11:27:55 3.9 

  157 03.17.2015 11:37:55 3.9 

  158 03.17.2015 11:47:55 2.9 

  159 03.17.2015 11:57:55 2.0 

  160 03.17.2015 12:07:55 1.6 

  161 03.17.2015 12:17:55 1.8 

  162 03.17.2015 12:27:55 2.2 

  163 03.17.2015 12:37:55 2.8 

  164 03.17.2015 12:47:55 3.2 

  165 03.17.2015 12:57:55 3.9 



  166 03.17.2015 13:07:55 4.9 

  167 03.17.2015 13:17:55 1.6 

  168 03.17.2015 13:27:55 -3.6 

  169 03.17.2015 13:37:55 -6.5 

  170 03.17.2015 13:47:55 -6.5 

  171 03.17.2015 13:57:55 -6.5 

  172 03.17.2015 14:07:55 -6.5 

  173 03.17.2015 14:17:55 -5.9 

  174 03.17.2015 14:27:55 -5.1 

  175 03.17.2015 14:37:55 -3.6 

  176 03.17.2015 14:47:55 -3.3 

  177 03.17.2015 14:57:55 -2.4 

  178 03.17.2015 15:07:55 -1.8 

  179 03.17.2015 15:17:55 -0.4 

  180 03.17.2015 15:27:55 -0.4 

  181 03.17.2015 15:37:55 -0.3 

  182 03.17.2015 15:47:55 -0.1 

  183 03.17.2015 15:57:55 0.3 

  184 03.17.2015 16:07:55 0.5 

  185 03.17.2015 16:17:55 0.7 

  186 03.17.2015 16:27:55 0.8 

  187 03.17.2015 16:37:55 0.8 

  188 03.17.2015 16:47:55 1.0 

  189 03.17.2015 16:57:55 1.0 

  190 03.17.2015 17:07:55 1.0 

  191 03.17.2015 17:17:55 1.1 

  192 03.17.2015 17:27:55 1.1 

  193 03.17.2015 17:37:55 1.1 

  194 03.17.2015 17:47:55 1.1 

  195 03.17.2015 17:57:55 1.1 

  196 03.17.2015 18:07:55 1.1 

  197 03.17.2015 18:17:55 1.2 

  198 03.17.2015 18:27:55 1.2 

  199 03.17.2015 18:37:55 1.2 

  200 03.17.2015 18:47:55 1.2 

  201 03.17.2015 18:57:55 1.2 

  202 03.17.2015 19:07:55 1.4 

  203 03.17.2015 19:17:55 1.4 

  204 03.17.2015 19:27:55 1.4 

  205 03.17.2015 19:37:55 1.1 

  206 03.17.2015 19:47:55 1.1 

  207 03.17.2015 19:57:55 1.1 

  208 03.17.2015 20:07:55 1.1 

  209 03.17.2015 20:17:55 1.1 

  210 03.17.2015 20:27:55 1.1 

  211 03.17.2015 20:37:55 1.1 

  212 03.17.2015 20:47:55 1.1 

  213 03.17.2015 20:57:55 1.1 

  214 03.17.2015 21:07:55 1.1 

  215 03.17.2015 21:17:55 1.1 

  216 03.17.2015 21:27:55 1.1 

  217 03.17.2015 21:37:55 1.1 

  218 03.17.2015 21:47:55 1.1 

  219 03.17.2015 21:57:55 1.2 

  220 03.17.2015 22:07:55 1.2 

  221 03.17.2015 22:17:55 1.2 

  222 03.17.2015 22:27:55 1.2 

  223 03.17.2015 22:37:55 1.4 



  224 03.17.2015 22:47:55 1.4 

  225 03.17.2015 22:57:55 1.4 

  226 03.17.2015 23:07:55 1.4 

  227 03.17.2015 23:17:55 1.4 

  228 03.17.2015 23:27:55 1.4 

  229 03.17.2015 23:37:55 1.1 

  230 03.17.2015 23:47:55 1.1 

  231 03.17.2015 23:57:55 1.1 

  232 03.18.2015 00:07:55 1.1 

  233 03.18.2015 00:17:55 1.1 

  234 03.18.2015 00:27:55 1.1 

  235 03.18.2015 00:37:55 1.1 

  236 03.18.2015 00:47:55 1.1 

  237 03.18.2015 00:57:55 1.1 

  238 03.18.2015 01:07:55 1.1 

  239 03.18.2015 01:17:55 1.1 

  240 03.18.2015 01:27:55 1.1 

  241 03.18.2015 01:37:55 1.4 

  242 03.18.2015 01:47:55 1.6 

  243 03.18.2015 01:57:55 1.6 

  244 03.18.2015 02:07:55 1.6 

  245 03.18.2015 02:17:55 1.6 

  246 03.18.2015 02:27:55 1.6 

  247 03.18.2015 02:37:55 1.6 

  248 03.18.2015 02:47:55 1.6 

  249 03.18.2015 02:57:55 1.4 

  250 03.18.2015 03:07:55 1.4 

  251 03.18.2015 03:17:55 1.4 

  252 03.18.2015 03:27:55 1.4 

  253 03.18.2015 03:37:55 1.4 

  254 03.18.2015 03:47:55 1.4 

  255 03.18.2015 03:57:55 1.4 

  256 03.18.2015 04:07:55 1.1 

  257 03.18.2015 04:17:55 1.1 

  258 03.18.2015 04:27:55 1.1 

  259 03.18.2015 04:37:55 1.1 

  260 03.18.2015 04:47:55 1.1 

  261 03.18.2015 04:57:55 1.1 

  262 03.18.2015 05:07:55 1.1 

  263 03.18.2015 05:17:55 1.1 

  264 03.18.2015 05:27:55 1.1 

  265 03.18.2015 05:37:55 1.1 

  266 03.18.2015 05:47:55 1.1 

  267 03.18.2015 05:57:55 1.1 

  268 03.18.2015 06:07:55 1.1 

  269 03.18.2015 06:17:55 1.1 

  270 03.18.2015 06:27:55 1.0 

  271 03.18.2015 06:37:55 1.0 

  272 03.18.2015 06:47:55 1.0 

  273 03.18.2015 06:57:55 1.0 

  274 03.18.2015 07:07:55 1.0 

  275 03.18.2015 07:17:55 1.0 

  276 03.18.2015 07:27:55 1.0 

  277 03.18.2015 07:37:55 1.1 

  278 03.18.2015 07:47:55 1.1 

  279 03.18.2015 07:57:55 1.1 

  280 03.18.2015 08:07:55 1.1 

  281 03.18.2015 08:17:55 1.1 



  282 03.18.2015 08:27:55 1.1 

  283 03.18.2015 08:37:55 1.1 

  284 03.18.2015 08:47:55 1.0 

  285 03.18.2015 08:57:55 1.0 

  286 03.18.2015 09:07:55 1.0 

  287 03.18.2015 09:17:55 1.0 

  288 03.18.2015 09:27:55 1.0 

  289 03.18.2015 09:37:55 1.1 

  290 03.18.2015 09:47:55 1.1 

  291 03.18.2015 09:57:55 1.1 

  292 03.18.2015 10:07:55 1.4 

  293 03.18.2015 10:17:55 1.6 
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ANEXO A-6: ACREDITACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL ESTUDIO 





Acreditación/ Accreditation /Accréditation nº 176/EI307  
Anexo Técnico / Technical Appendix / Annexe Technique Rev. 8 

Fecha/ date 16/04/2015 
Hoja / page 1 de 2 

Note: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación / Note: 

The entity maintains a public list of controlled and Normative Documents covered by this accreditation. / Réf.: L’entité possède une liste controlé et 
publique de la Documentation Réglementaire prise en compte pour cette accréditation 
 
This technical appendix is subject to possible modifications. The validity of the accreditation can be confirmed in the ENAC catalogue (http: 
www.enac.es ) / La présente annexe technique est soumise à possibles modifications. La validité de l’agreement est confirmé dans le catalogue de 
ENAC (http: www.enac.es ) 

 

ANEXO TÉCNICO / TECHNICAL APPENDIX / ANNEXE TECHNIQUE 
ACREDITACIÓN / ACCREDITATION / ACCRÉDITATION nº 176/EI307 

 
Entidad: HERA TRATESA, S.A. (Unipersonal) / Entity: HERA TRATESA, S.A. (Unipersonal – Single 
Shareholder Company) / Entité: HERA TRATESA S.A (Unipersonnelle) 
 

Dirección / Address / Adresse: C/ Isla del Hierro 7, 1ª Planta. Oficina 1.4; 28703 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid, España / Spain) 
 

Norma de referencia / Reference Number / Norme de référence: UNE-EN-ISO/IEC 17020:2012 
 

Título: Inspecciones en el Área Medioambiental / Title: Environmental Inspections / Titre: Inspections 
dans l´environnement 
 

Tipo / Type / Type: C 
 

ÁMBITO DE 
INSPECCIÓN / 

INSPECTION AREA / 
DOMAINE 

D’INSPECTION 

ACTIVIDAD / ACTIVITY / ACTIVITE 

PROCEDIMIENTOS/ 
NORMAS/ 

PROCEDURES/ REGULATIONS 
PROCÉDURES/NORMES 

Suelos 
potencialmente 
contaminados y 
aguas subterráneas 
asociadas / 
Potentially 
contaminated soils 
and associated 
subterranean waters/ 
Sols potentiellement 
pollués et eaux 
souterraines 
associées. 

Planificación de la inspección / Inspection planning / 
Planification de l’Inspection 

Procedimiento interno / Internal 
Procedure / Procédure interne 
IT-17/11 
Decreto / Decree / Décret 199/2006 
(BOPV) 
Decreto/ Decree / Décret 60/2009 
(BOG) 
Decreto/ Decree / Décret 18/2015 
(BOJA) 
Decreto/ Decree / Décret 49/2015 
(DOE) 

Toma de muestras / Sampling / Prise des échantillons Procedimientos internos / Internal 

Procedures/ Procédures internes 
IT-17/02 
IT-17/03 
IT-17/04 
IT-17/13 
IT-17/12 
Decreto / Decree / Décret 199/2006 
(BOPV) 
Decreto/ Decree / Décret 60/2009 
(BOG) 
Decreto/ Decree / Décret 18/2015 
(BOJA) 
Decreto/ Decree / Décret 49/2015 
(DOE) 

Código Validación Electrónica: 4Ch9rdM8KP5B66KQGh

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/


Acreditación/ Accreditation /Accréditation nº 176/EI307  
Anexo Técnico / Technical Appendix / Annexe Technique Rev. 8 

Fecha/ date 16/04/2015 
Hoja / page 2 de 2 

Note: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación / Note: 

The entity maintains a public list of controlled and Normative Documents covered by this accreditation. / Réf.: L’entité possède une liste controlé et 
publique de la Documentation Réglementaire prise en compte pour cette accréditation 
 
This technical appendix is subject to possible modifications. The validity of the accreditation can be confirmed in the ENAC catalogue (http: 
www.enac.es ) / La présente annexe technique est soumise à possibles modifications. La validité de l’agreement est confirmé dans le catalogue de 
ENAC (http: www.enac.es ) 

 

ÁMBITO DE 
INSPECCIÓN / 

INSPECTION AREA / 
DOMAINE 

D’INSPECTION 

ACTIVIDAD / ACTIVITY / ACTIVITE 

PROCEDIMIENTOS/ 
NORMAS/ 

PROCEDURES/ REGULATIONS 
PROCÉDURES/NORMES 

Comprobación de la conformidad en función de la 
concentración de contaminantes (no incluye el análisis de 
riesgos) / Conformity assesment according to pollutants 

concentration (does not include risk analysis) / Vérification de la 
conformité en fonction de la concentration de polluants (non 
inclus l’analyse des risques) 

Procedimientos internos / Internal 

Procedures/ Procédures internes 
PEI-02 
ITPEI-01 
Decreto / Decree / Décret 199/2006 
(BOPV) 
Decreto / Decree / Décret 60/2009 
(BOG) 
Decreto/ Decree / Décret 18/2015 
(BOJA) 
Decreto/ Decree / Décret 49/2015 
(DOE) 

 

Sede Central y Emplazamientos / Head Office and branches / Siège Social et filiales 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA / 

AUTONOMOUS REGION /  

COMMUNE AUTONOME 

PROVINCIA – MUNICIPIO / PROVINCE – 

MUNICIPALITY /  

PROVINCE-MUNICIPALITE 

Comunidad de Madrid / Region of Madrid -Madrid – San Sebastián de los Reyes  

 

Código Validación Electrónica: 4Ch9rdM8KP5B66KQGh

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
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ANEXO A-7: PROCEDIMEINTO DE CALIDAD 



 

 

A continuación se relacionan los procedimientos e instrucciones de HERA TRATESA 
aplicados en las actividades realizadas para este trabajo: 

 

Documento del Sistema de Gestión Nº Rev 
Fecha 

elaborac 

Política de Gestión Integrada 7 30/03/11 

Manual de Gestión Integrada 16 10/03/15 

PEI-01 Independencia, imparcialidad e integridad 5 28/07/14 

PEI-02 Inspecciones Técnicas 6 11/03/15 

PEI-03 Apelaciones, reclamaciones y NC de inspección 
técnica 

2 15/01/14 

PEI-04 Auditorías internas de la entidad de inspección 2 10/03/15 

ITPEI-01 Informes y certificados de Inspecciones Técnicas 9 25/07/14 

ITPEI-02 Supervisión y formación en Inspecciones Técnicas 9 11/03/15 

IT-17/02 Muestreo de Aguas Subterráneas 13 11/03/15 

IT-17/03 Muestreo de Suelos 13 11/03/15 

IT-17/04 Ejecución de Sondeos  11 11/03/15 

IT-17/11 Elaboración de Planes de muestreo en inspecciones 
técnicas 

6 27/01/14 

IT-17/12 Conservación y transporte de muestras 10 11/03/15 

IT-17/13  Muestro de gases ocluidos en el subsuelo 3 24/01/14 

IT-17/16 Recomendaciones de uso y limpieza de los equipos 
de campo 

3 16/04/15 

 

Documento externo TIPO Nº rev. 
Fecha 

elaboración 

Norma UNE-EN ISO 9001 ( Diciembre 
2000 ). Gestión de Calidad 

ISO 4 Noviembre 2008 

Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 
(Septiembre 2004). Entidades de 

Inspeccion 
ISO/IEC 2 Febrero 2012 

Criterios Generales de Acreditación. 
Competencia técnica de las entidades 

que realizan inspección 
CGA-ENAC-EI Rev. 7 Enero 2005 

Guía ENAC 7 Enero 2005 

NT-49 “Evaluación de Entidades de 
Inspección Medioambiental de Vigilancia 

y Control”. 
Guía ENAC 2 Enero 2013 

Independencia, 
Imparcialidad e 

Integridad de Entidades 
NT-17 Rev. 01. Noviembre 03 

Guía ENAC 5 Junio 2013 

CEA-ENAC-01  “Criterios para la 
utilización de la marca ENAC o 

referencia a la condición de acreditado” 
Guía ENAC 12 Enero 2015 



 

 

Documento externo TIPO Nº rev. 
Fecha 

elaboración 

RD 9/2005 , de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades 
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ANEXO A-8: ESTÁNDARES DE CALIDAD 



 

 

REAL DECRETO 9/2005, DE 14 DE ENERO , POR EL QUE SE ESTABLECE LA RELACIÓN 
DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS CRITERIOS Y 
ESTÁNDARES PARA LA DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS. 

ANEXO III 

Criterios para la consideración de un suelo como contaminado 

Un suelo será declarado como contaminado cuando se determinen riesgos inaceptables 
para la protección de la salud humana o, en su caso, de los ecosistemas, debido a la 
presencia en este de alguna de las sustancias contaminantes recogidas en los anexos V y 
VI o de cualquier otro contaminante químico. 

En aquellas circunstancias en que no se disponga de la correspondiente valoración de 
riesgos, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán asumir que el 
riesgo es inaceptable y, en consecuencia, declarar un suelo como contaminado cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de la salud humana: 

a) Que la concentración en el suelo de alguna de las sustancias recogidas en el anexo V 
excede 100 o más veces los niveles genéricos de referencia establecidos en él para la 
protección de la salud humana, de acuerdo con su uso. 

b) Que la concentración en el suelo de cualquier contaminante químico no recogido en el 
anexo V para ese suelo excede 100 o más veces el nivel genérico de referencia calculado 
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII. 

2. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de los ecosistemas: 

a) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos del suelo 
obtenida en los ensayos de toxicidad OCDE 208 (Ensayo de emergencia y crecimiento de 
semillas en plantas terrestres), OCDE 207 (Ensayo de toxicidad aguda en lombriz de 
tierra), OCDE 216 (Ensayo de mineralización de nitrógeno en suelos), OCDE 217 (Ensayo 
de mineralización de carbono en suelo) o en aquellos otros que se consideren 
equivalentes para ese propósito por el Ministerio de Medio Ambiente, es inferior a 10 mg 
de suelo contaminado/g de suelo. 

b) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos acuáticos 
obtenida en los ensayos de toxicidad OCDE 201 (Ensayo de inhibición del crecimiento en 
algas), OCDE 202 (Ensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna), OCDE 203 
(Ensayo de toxicidad aguda en peces), o en aquellos otros que se consideren equivalentes 
para este propósito por el Ministerio de Medio Ambiente, efectuados con los lixiviados 
obtenidos por el procedimiento normalizado DIN-38414, es inferior a 10 ml de lixiviado/l 
de agua. 

ANEXO IV 

Criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos. 

 
1. Estarán sujetos a este anexo aquellos suelos que cumplen con alguna de las siguientes 
condiciones: 

a) Que presenten concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo superiores a 50 
mg/kg. 

b) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de alguna de las sustancias 
recogidas en el anexoV excede el nivel genérico de referencia correspondiente a su uso, 
actual o previsto. 

c) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier contaminante 
químico no recogido en el anexo V para ese suelo es superior al nivel genérico de 
referencia estimado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII.  



 

 

2. En aquellos casos en los que se considere prioritaria la protección del ecosistema, se 
considerarán incluidos en este anexo aquellos en los que se cumplan alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Que la concentración de alguna de las sustancias recogidas en el anexo VI excede los 
niveles genéricos de referencia establecidos en él para el grupo o los grupos de 
organismos que haya que proteger en cada caso: organismos del suelo, organismos 
acuáticos y vertebrados terrestres. 

b) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier contaminante 
químico no recogido en el anexo VI para ese suelo es superior al nivel genérico de 
referencia estimado de acuerdo con los cr iterios establecidos en el anexo VII. 

c) Que se compruebe toxicidad en los bioensayos mencionados en el anexo III.2, con 
suelo o con lixiviado, en muestras no diluidas. 

ANEXO V 

Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para protección de la 
salud humana en función del uso del suelo 

Sustancia mg/kg Uso Industrial Uso urbano Otros usos  

Diclorometano. 60*** 6*** 0,6 

1,1-Dicloroetano. 100** 70*** 7 

1,2-Dicloroetano. 5*** 0,5*** 0,05 

1,1,2-Tricloroetano. 10*** 1*** 0,1 

1,1,2,2-Tetracloroetano.  3*** 0,3*** 0,03 

1,1-Dicloroeti leno. 1 0,1*** 0,01 

Tricloroeti leno. 70*** 7*** 0,7 

Tetracloroetileno. 10*** 1*** 0,1 

1,2-Dicloropropano. 4 0,5*** 0,05 

1,3-Dicloropropeno. 7*** 0,7*** 0,07 

Acenafteno. 100*** 60*** 6 

Acetona. 100** 10*** 1 

Aldrín. 1*** 0,1*** 0,01 

Antraceno. 100***(1) 100** 45 

Benzo(a)antraceno. 20*** 2*** 0,2 

Dibenzo(a,h)antraceno. 3*** 0,3*** 0,03 

Benceno. 10*** 1*** 0,1 

Clorobenceno. 35 10*** 1 

1,2-Diclorobenceno. 100** 70** 7 

1,4-Diclorobenceno 40*** 4*** 0,4 

1,2,4-Triclorobenceno. 90*** 9*** 0,9 

p-Cloroanil ina. 30*** 3*** 0,3 

Clordano. 1*** 0,1*** 0,01 

Cloroformo. 5 3 0,7 

Cloruro de vini lo. 1*** 0,1*** 0,01 

Cresol. 100** 40*** 4 

Criseno. 100** 100** 20 



 

 

Sustancia mg/kg Uso Industrial Uso urbano Otros usos  

p,p´-DDE 60*** 6*** 0,6 

p,p´-DDT 20*** 2*** 0,2 

p,p-DDD 70*** 7*** 0,7 

Dieldrin. 1*** 0,1*** 0,01* 

Endosulfan. 60*** 6*** 0,6 

Endrin. 1*** 0,1*** 0,01* 

Estireno. 100** 100** 20 

Eti lbenceno. 100** 20*** 2 

Fenol. 100** 70** 7 

2-Clorofenol. 100** 10*** 1 

2,4-Diclorofenol. 10*** 1*** 0,1 

1,4,5-Triclorofenol. 100** 100** 10 

2,4,6-Triclorofenol. 90*** 9*** 0,9 

Pentaclorofenol. 1*** 0,1*** 0,01* 

Fluoranteno. 100** 80*** 8 

Benzo(b)fluoranteno. 20*** 2*** 0,2 

Benzo(k)fluoranteno. 100** 20*** 2 

Fluoreno. 100** 50*** 5 

Heptacloro epoxido. 1*** 0,1*** 0,01 

Hexacloro benceno. 1*** 0,1*** 0,01 

Hexacloro butadieno. 10*** 1*** 0,1 

Hexaclorociclohexano-alfa. 1*** 0,1*** 0,01* 

Hexaclorociclohexano-beta. 1*** 0,1*** 0,01* 

Hexaclorociclohexano-gamma. 1*** 0,1*** 0,01* 

Hexacloroetano. 9*** 0,9*** 0,09 

Naftaleno. 10 8 1 

PCB 0,8 0,08 0,01* 

Pireno. 100** 60*** 6 

Benzo(a)pireno. 2*** 0,2*** 0,02 

Indeno (1,2,3-cd)Pireno. 30*** 3*** 0,3 

Tetracloruro de carbono. 1 0,5*** 0,05 

Tolueno. 100*** 30*** 3 

Xileno. 100*** 100** 35 
 
* Límite infer ior de detección. 
** En apl icación del  cr i terio de reducción. 
*** En apl icación del  cr i terio de contigüidad. 
(1) Para esta sustancia,  las Comunidades Autónomas podrán apl icar NGR super iores a 100 mg/kg, pero no 
superiores a 700 mg/kg; en tal  caso, deberán justi f icar expl íc i tamente las razones por las que adoptan los nuevos 
valores.  Esta justi f icación deberá f igurar en las declaraciones de suelos como no contaminados o contaminados. 
 
(2) Para esta sustancia,  las Comunidades Autónomas podrán apl icar NGR super iores a 100 mg/kg, pero no 
superiores a 200 mg/kg; en tal  caso, deberán justi f icar expl íc i tamente las razones por las que adoptan los nuevos 
valores.  Esta justi f icación deberá f igurar en las declaraciones de suelos como no contaminados o contaminados. 



 

 

ANEXO VI  

Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para protección de 
los ecosistemas. 

 

Sustancia mg/kg Organismos del 
suelo 

Organismos 
acuáticos 

Vertebrados 
terrestres  

1,1-Dicloroetano.  0,06 4,18 

1,2-Dicloroetano.  0,16 0,24 

1,1,2-Tricloroetano.  0,16 0,3 

1,1,2,2-Tetracloroetano.   0,02 0,04 

Tricloroetileno.  0,21 0,45 

Tetracloroetileno. 0,01* 0,06 0,15 

1,2-Dicloropropano. 4,24 0,07 0,43 

1,3-Dicloropropeno.  0,01* 0,58 

Acenafteno.  0,02 4,85 

Acetona.  0,54 6,71 

Aldrín. 0,01* 0,01 0,01* 

Antraceno.  0,01* 22 

Benzo(a)antraceno. 3,8 0,01  

Benceno. 1 0,2 0,11 

Clorobenceno. 1 0,03 7,66 

1,2-Diclorobenceno.  0,11 3,15 

1,4-Diclorobenceno 0,1 0,16 0,53 

1,2,4-Triclorobenceno. 0,05 0,79 0,94 

p-Cloroanilina. 0,14 0,01* 0,09 

Clordano. 0,04 0,01* 0,01* 

Cloroformo.  0,01 0,01 

Cloruro de vinilo.    

p,p´-DDE 0,14 0,01* 0,01* 

p,p´-DDT  0,01 0,01* 

Dieldrin. 0,13 0,01* 0,01* 

1,4-Dioxano 1,45 13,9  

Endosulfan. 0,01 0,01* 0,04 

Endrin.  0,01* 0,01* 

Estireno. 0,68 0,25 100** 

Etilbenceno.  0,08 4,6 

Decabromofenil éter.  2,66 59,7 

Pentabromo difenil éter. 0,32 5,18 0,01* 

Octabromo difenil éter.  0,51 0,24 

Fenol. 0,27 0,03 23,7 

2-Clorofenol. 0,04 0,01* 0,12 

2,4-Diclorofenol. 0,2 0,06 0,02 



 

 

Sustancia mg/kg Organismos del 
suelo 

Organismos 
acuáticos 

Vertebrados 
terrestres  

2,4,5-Triclorofenol. 0,05 0,09 3,3 

2,4,6-Triclorofenol. 0,4 0,012 0,03 

Pentaclorofenol. 0,02 0,01* 0,01* 

Fluoranteno. 1 0,03 1,96 

Fluoreno. 0,22 0,02 2,84 

Hexacloro benceno. 5,7 0,01 0,01* 

Hexacloro butadieno.  0,01*  

Hexaclorociclohexano-alfa.  0,25 0,05 

Hexaclorociclohexano-beta.  0,38 0,01* 

Hexaclorociclohexano-gamma. 0,01* 0,01* 0,23 

Hexacloroetano.  0,03 0,03 

Naftaleno. 0,1 0,05 0,06 

Pireno.  0,01* 1,2 

Benzo(a)pireno. 0,15 0,01*  

Indeno (1,2,3-cd)Pireno.  0,12  

Tolueno. 0,3 0,24 13,5 

Xileno.  0,07  

 
* Límite inferior de detección. 
** En aplicación del criterio de reducción. 

 



Inicio  >  Ámbitos de actuación  >  Suelos contaminados  >  Niveles Genéricos de Referencia 
(NGR).  >  
Valores de los NGR para metales y metaloides y protección de la salud humana aplicables a 
Cataluña  

    + Comparte

Valores de los NGR para metales y metaloides y protección de la salud humana aplicables a 
Cataluña

ELEMENTO
USO 
INDUSTRIAL 
mg/kg m s

USO URBANO 
mg/kg m s

OTROS USOS 
mg/kg m s

Antimonio 30 * 6 ** 6 **

Arsénico 30 ** 30 ** 30 **

Bario 1.000 *** 880 500

Berilio 90 40 10

Cadmio 55 * 5,5 2,5

Cobalto 90 45 25 **

Cobre 1.000 *** 310 90

Cromo (III) 1.000 *** 1.000 *** 400

Cromo (VI) 25 10 1

Estaño 1.000 *** 1.000 *** 50

Mercurio 30 * 3 2 **

Molibdeno 70 * 7 * 3,5 **

Niquel 1.000 *** 470 * 45 **

Plomo 550 * 60 ** 60 **

Selenio 70 * 7 * 0,7

Talio 45 * 4,5 * 1,5 **

Vanadio 1.000 *** 190 135 **

Cinc 1.000 *** 650 * 170 **

 
 
1 En los suelos en los que sean de aplicación los NGR para otros usos en la protección de la salud humana, la muestra 
representativa superficial del suelo será aquella resultante de una muestra homogénea de los primeros 50 cm, una vez retirada la 
cobertura natural del terreno (los primeros 5-10 cm).  
 

* En aplicación del criterio de contigüidad

 

** En aplicación de los valores de referencia
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“Circular sobre valores objetivo y valores de intervención para la recuperación del 
suelo y sus Anexos A-D”; Ministerio de Vivienda, Planificación del Territorio y 
Medio Ambiente Holandés; Dirección General de Protección Medioambiental, 
Dirección general del suelo, aguas y el medio rural. Departamento de gestión del 
suelo y las áreas rurales (Febrero 2000- Julio 2013). 

 

DEFINICIONES 

 
Nivel Objetivo 

El nivel objetivo o de referencia  (Nivel “O”) se corresponde con condiciones no 

contaminadas o no antrópicas, y representa el nivel por debajo del cual el riesgo es 

considerado como aceptable, y por tanto sin importancia. 

 

Nivel de Intervención 

El nivel de intervención o Nivel “I” implica un grado de contaminación tal que el riesgo 

ecotoxicológico y toxicológico derivado se considera muy grave. Sin embargo el que se 

presenten valores por encima de este nivel no significa que inmediatamente se deba 

realizar una recuperación. Según los criterios holandeses, se debe comprobar que existe 

por lo menos un volumen de 25 m3 de material con valores superiores al nivel de 

intervención (en caso de contaminación en suelos) y de 100 m3   de material saturado (en 

caso de contaminación en aguas)  antes de que haya que realizar una acción, que podría 

ser bien una limpieza del suelo o también un análisis de riesgos para averiguar si el suelo 

debe ser realmente intervenido. 

 

Concentración entre los niveles objetivo y de intervención 

Cuando existen concentraciones que no han alcanzado el nivel de intervención pero que 

superan el nivel objetivo significa que posiblemente se debe profundizar para averiguar si 

dichas concentraciones suponen un riesgo aceptable o inaceptable mediante una 

investigación detallada o análisis de riesgos. 

 

LOS QUE SE UTILIZAN COMO VALORES DE REFERENCIA SON LOS DE INTERVENCIÓN 

Y SOLO SE COMPARA PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Modificaciones posteriores a la circular del 2000: 

 “Circular sobre remediación del suelo 2006 con modificación de 1 Octubre 2008. “ 
Govemment Gazette nº 131, 10 July 2008 

 “Circular sobre remediación del suelo 2009”. Govemment Gazette nº 67, 7 Abril 
2009. Y revisión de abril 2012. 

 “Circular sobre remediación del suelo 2013”. Versión de 1 de Julio de 2013. 
Sustituye a las anteriores. 

 



 

 

 
VALORES DE INTERVENCION DE LAS DISTINAS CIRCULARES 

(2000, 2006-2008, 2009-2012 y 2013) 
 

   SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

COMPUESTOS INORGÁNICOS 

Cianuros ( l ibres) 20 20 20 20 1500 1500 1500 1500 

Cianuros (Complejados 
pH>5) 650 

C
ia

n
u

ro
s 

co
m

p
le

ja
d

o
s 

50 50 50 

1500 

C
ia

n
u

ro
s 

co
m

p
le

ja
d

o
s 

1
5
0
0 

1500 1500 
Cianuros (Complejados 
pH=>5) 

50 1500 

Tiocianatos (suma) 20 20 20 20 1500 1500 1500 1500 

Bromuros (mg Br/l )  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Cloruros (mg Cl/l )  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Fluoruros (mg F/l ) --- --- --- --- --- --- --- --- 

COMPUESTOS AROMÁTICOS 

Benceno 1 1,1 1,1 1,1 30 30 30 30 

Et i lbenceno 50 110 110 110 150 150 150 150 

Tolueno 130 32 32 32 1000 1000 1000 1000 

Xi leno 25 17 17 17 70 70 70 70 

Est i reno (vini lbenceno) 100 86 86 86 300 300 300 300 

Fenoles 40 14 14 14 2000 2000 2000 2000 

Cresoles (suma) 5 13 13 13 200 200 200 200 

Dihidroxibencenos (suma) --- --- 8 --- --- --- --- --- 

Catecol  (o-dihidroxibenceno) 20 -- -- -- 1250 1250
* 

1250
* 

--- 

Resolcinol  (m-
dihidroxibenceno) 

10 -- -- -- 600 600* 600* 
--- 

Hidroquinona (p-
dihidroxibenceno) 10 -- -- -- 800 800* 800* 

--- 

Disolventes aromáticos 200* 200* 200* --- 150* 150* 150* --- 

Dodeci lbenceno 1000
* 1000* 1000* 

--- 
0,02* 0,02* 0,02* 

--- 

HIDROCARBUROS POLIAROMÁTICOS (PAHs) 

PAH (Suma de 10) 40 40 40 40 --- --- --- --- 

Naftaleno  --- --- --- --- 70 70 70 70 

Antraceno --- --- --- --- 5 5 5 5 

Fenantreno --- --- --- --- 5 5 5 5 

Flouranteno --- --- --- --- 1 1 1 1 

Benzo(a)antraceno --- --- --- --- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Criseno --- --- --- --- 0,2 0,2 0,2 0,2 

Benzo(a)pireno --- --- --- --- 0,05 0,05 0,05 0,05 

Benzo (ghi)  per i leno --- --- --- --- 0,05 0,05 0,05 0,05 

Benzo(k)fluoranteno --- --- --- --- 0,05 0,05 0,05 0,05 

Indeno (1,2,3 cd) pireno --- --- --- --- 0,05 0,05 0,05 0,05 



 

 

   SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

HIDROCARBUROS CLORADOS 

Cloruro de vini lo 0,1 0,1 0,1 0,1 5 5 5 5 

Diclorometano 10 3,9 3,9 3,9 1000 1000 1000 1000 

1,1-Dicloroetano 15 15 15 15 900 900 900 900 

1,2-Dicloroetano 4 6,4 6,4 6,4 400 400 400 400 

1,1-Dicloroeti leno 0,3 0,3 0,3 0,3 10 10 10 10 

1,2 –Dicloroeti leno (suma) 1 1 1 1 20 20 20 20 

Dicloropropano 2 2 2 2 80 80 80 80 

Triclorometano (cloroformo) 10 5,6 5,6 5,6 400 400 400 400 

1,1,1-Tricloroetano 15 15 15 15 300 300 300 300 

1,1,2-Tricloroetano 10 10 10 10 130 130 130 130 

Tricloroeti leno (Tri) 60 2,5 2,5 2,5 500 500 500 500 

Tetraclorometano (Tetra) 1 0,7 0,7 0,7 10 10 10 10 

Tetracloroetileno (Per) 4 8,8 8,8 8,8 40 40 40 40 

Clorobenceno (suma) 30 --- --- --- --- --- --- --- 

Monoclorobenceno --- 15 15 15 180 180 180 180 

Diclorobenceno (suma) --- 19 19 19 50 50 50 50 

Triclorobenceno (suma) --- 11 11 11 10 10 10 10 

Tetraclorobenceno (suma) --- 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 

Pentaclorobenceno --- 6,7 6,7 6,7 1 1 1 1 

Hexaclorobenceno --- 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Clorofenol (suma) 10 --- --- --- --- --- --- --- 

Monoclorofenol (suma) --- 5,4 5,4 5,4 100 100 100 100 

Diclorofenol (suma) --- 22 22 22 30 30 30 30 

Triclorofenol (suma) --- 22 22 22 10 10 10 10 

Tetraclorofenol (suma) --- 21 21 21 10 10 10 10 

Pentaclorofenol --- 12 12 12 3 3 3 3 

Cloronaftaleno 10 23 23 23 6 6 6 6 

Monocloroanil ina 50 50 50 50 30 30 30 30 

Polic lorobifenilo (suma 7) 1 1 1 1 0,01 0,01 0,01 0,01 

EOX -- -- --  -- -- -- --- 

Dicloroanil ina 50* 50* 50* 50* 100* 100* 100* 100* 

Tricloroanil ina 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 

Tetracloroanil ina 30* 30* 30* 30* 10* 10* 10* 10* 

Pentacloroanil ina 10* 10* 10* 10* 1* 1* 1* 1* 

4-clorometilfenol 15* 15* 15* 15* 350* 350* 350* 350* 

Dioxinas 0,001* 0,000
18 

0,0001
8 

0,0001
8 

0,001 
ng/l* 

0,001 
ng/l* 

0,001 
ng/l* 

--- 



 

 

   SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

PESTICIDAS 

DDT (suma.) --- --- 1,7 1,7 --- --- --- --- 

DDE (suma.) --- --- 2,3 2,3 --- --- --- --- 

  DDD (suma.) --- --- 34 34 --- --- --- --- 

DDT/DDE/DDD (suma.) 4 --- -- --- 0,01 0,0
1 0,01 0,01 

Drins (suma) 4 0,14 0,14 4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Aldrin --- --- 0,32 0,32 --- --- --- --- 

Dieldrin --- --- --- --- --- --- --- --- 

Endrin --- --- --- --- --- --- --- --- 

HCH-Compuestos (Sum) 2 -- -- -- 1 1 1 1 

-HCH --- 17 17 17 --- --- --- --- 

-HCH --- 1,6 1,6 1,6 --- --- --- --- 

-HCH --- 1,2 1,2 1,2 --- --- --- --- 

Atrazina 6 0.71 0.71 0.71 150 150 150 150 

Carbari lo 5 0,45 0,45 0,45 50 50 50 50 

Carbofurano 2 0,017 0,017 0,017 100 100 100 100 

Clordano 4 4 4 4 0,2 0,2 0,2 0,2 

Endosulfan 4 4 4 4 5 5 5 5 

Heptacloro 4 4 4 4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Heptacloro epoxido  4 4 4 4 3 3 3 3 

Maneb 35* 22* 22* --- 0,1* 0,1
* 0,1* --- 

MCPA 4 4 4 4 50 50 50 50 

Compuestos de estaño 
orgánico 

2,5 2,5 2,5 --- 0,7 0,7 0,7 --- 

Azinfos-metil 2* 2* 2* --- 2* 2* 2* --- 

OTROS COMPUESTOS 

Asbestos --- --- 100 100 --- --- --- --- 

Ciclorohexanona 45 150 150 150 15000 150
00 

1500
0 15000 

Dimeti l ftalato --- --- 82 82 --- --- --- --- 

Dieti l ftalato --- --- 53 53 --- --- --- --- 

Di-isobuti l ftalato --- --- 17 17 --- --- --- --- 

Dibutil  ftalato --- --- 36 36 --- --- --- --- 

Buti l Benzil ftalato --- --- 48 48 --- --- --- --- 

Diexil ftalato --- --- 220 220 --- --- --- --- 

Di (2-eti lhexil) ftalato --- --- 60 60 --- --- --- --- 

Ftalato (suma) 60 --- --- --- 5 5 5 5 

Aceites minerales 5000 5000 5000 5000 600 600 600 600 

Pir idina 0,5 11 11 11 30 30 30 30 



 

 

   SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

Tetrahidrofurano 2 7 7 7 300 300 300 300 

Tetrahidrotiofeno 90 8,8 8,8 8,8 5000 500
0 5000 5000 

Tibromometano 
(bromoformo) 75 75 75 75 630 630 630 630 

Acri lonicri l 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 5* 5* 5* 5* 

Butanol  30* 30* 30* 30* 5600* 560
0* 

5600
* 5600* 

1,2-acetato de butilo 200* 200* 200* 200* 6300* 630
0* 

6300
* 6300* 

 
* Cuando están marcados con un asterisco se comparan los valores indicativos de contaminación 
seria de una y otra normativa, no los de intervención 
 
 

 SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-2008 2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

METALES 

Antimonio 15 22 22 22 20 20 20 20 

Arsénico 55 76 76 76 60 60 60 60 

Bario 625 920 - - 625 625 625 625 

Cadmio 12 13 13 13 6 6 6 6 

Cromo 380 C
ro

m
o

 I
II

 

180 180 180 

30 30 30 30 

C
ro

m
o

 
IV

 

78 78 78 

Cobalto 240 190 190 190 100 100 100 100 

Cobre 190 190 190 190 75 75 75 75 

Estaño 900* 900* 900* --- 50 * 50 * 50 * --- 

Mercurio 10 In
o

rg
án

ic
o

 

36 36 36 

0,3 0,3 0,3 0,3 

O
rg

án
ic

o
 

4  4 4 

Plomo  530 530 530 530 75 75 75 75 

Molibdeno 200 190 190 190 300 300 300 300 

Níquel 210 100 100 100 75 75 75 75 

Zinc 720 720 720 720 800 800 800 800 

Beril io 30* 30* 30* --- 15* 15* 15* --- 



 

 

 SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-2008 2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

Selenio 100* 100* 100* --- 160* 160* 160* --- 

Telurio 600* 600* 600* --- 70* 70* 70* --- 

Talio 15* 15* 15* --- 7* 7* 7* --- 

Vanadio 250* 250* 250* --- 70* 70* 70* --- 

Plata 15* 15* 15* --- 40* 40* 40* --- 

 
* Cuando están marcados con un asterisco se comparan los valores indicativos de contaminación 
seria, no los de intervención 
 
 

 SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 
2006-
2008 

2009-
2012 

2013 
2000 

2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

 OTROS COMPUESTOS 

Acetato de etilo 75* 75* 75* 75* 15000* 15000* 15000
* 

15000
* 

Dietilenglicol 270* 270* 270* 270* 13000* 13000* 13000
* 

13000
* 

Etilenglicol 100* 100* 100* 100* 5500* 5500* 5500* 5500* 

Formaldehído 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 50* 50* 50* 50* 

Isopropanol 220* 220* 220* 220* 31000* 31000* 31000
* 

31000
* 

Metanol 30* 30* 30* 30* 24000* 24000* 24000
* 

24000
* 

Metiltertbutileter 
(MTBE) 

100* 100* 100* 100* 9200* 9200* 9400* 9400* 

Metiletilcetona  35* 35* 35* 35* 6000* 6000* 6000* 6000* 

 
 
* Cuando están marcados con un asterisco se comparan los valores indicativos de contaminación 
seria de una y otra normativa, no los de intervención 
 



 

    1 
Protocolo de actuación en caso de detección de un episodio de contaminación de las aguas subterráneas (ver Anexo 
1 de la Guia “Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració 

d’aigües subterrànies en emplaçaments contaminants per fonts d’origen puntual 

GUIA ACA  
(Emplazamientos que no son ESTACIONES DE SERVICIO) 

“Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració 
d’aigües subterrànies en emplaçaments contaminants per fonts d’origen puntual” 

 
1.Ámbito de aplicación: 
Los valores genéricos recogidos en esta guía son de aplicación en aquellos emplazamientos, 
acuíferos, masas de agua subterránea y/o captaciones que no dispongan de criterios de 
aplicación específicos, ya sean fijados por la Agencia Catalana del Agua o por otros Organismos 
competentes. Especialmente cabra tener en cuenta las normativas para el agua de consumo en 
aquellas captaciones que sean utilizadas para ello, como del mismo modo habrá que contemplar 
los objetivos de calidad en aquellos supuestos en que la contaminación sea susceptible de 
afectar a estas masas de agua. 
 
Para poder fijar objetivos de restauración en los episodios identificados de contaminación 
de aguas subterráneas, se hace necesario disponer de valores numéricos que puedan usarse 
como objetivos de restauración. Estos valores numéricos se tienen que establecer en base al 
cálculo fiable de los Niveles de Referencia, utilizando la metodología de análisis de riesgo para la 
salud humana siguiendo guías metodológicas e informes de varias organizaciones 
sobre niveles de calidad para varios usos del agua y posterior análisis de incertidumbre en 
la exposición basado en las guías de United States Environmental Protection Agency (EPA) 
 
2. Valores genéricos- Definición  
 

 Valor genèric de no risc-  Valor genérico de no riesgo (VGNR) 
 
El valor genérico de no riesgo es aquel en el cual no son previsibles riesgos para los usuarios del 
agua subterréna. Por  tanto cabria considerarlo genéricamente como objetivo de restauración. 
Valores por debajo de este umbral supondrían la efectiva restauración del medio, momento en el 
que se pasaría a la fase final de seguimiento y control. 
 

 Valor genèric d’intervenció – Valor genérico de Intervención (VGI): 
 
La superación del valor genérico de intervención supone un riesgo para los usuarios actuales o 
potenciales del agua subterránea si no se realiza el tratamiento adecuado en una amplia 
variedad de usos del agua. Por tanto en estos casos, se han de llevar a cabo actuaciones de 
restauración del emplazamiento. Estas actuaciones de restauración pueden centrarse tanto en el 
vector suelos como en el vector agua, en función de las condiciones hidrogeológicas del 
emplazamiento y las técnicas más adecuadas al caso, siempre que quede delimitada la pluma 
de contaminación y se establezca una red de control de las aguas subterráneas que permita el 
seguimiento de la evolución de los contaminantes en el agua. 
 
Cuando la concentración se encuentra entre el VGNR y el VGI puede comportar riesgo para los 
usuarios actuales o potenciales 
en determinados usos del agua subterránea. En estos casos también cabrían actuaciones 
complementarias de restauración salvo en los casos en los que se comprueben los siguientes 
extremos: 
 
1. Que de forma natural se está produciendo una atenuación de los compuestos.  
2. Que el penacho de contaminación se encuentra perfectamente delimitado y controlado.  
3. Que del análisis de la evolución de las concentraciones en el agua subterránea se compruebe 
una tendencia significativa al decrecimiento de las concentraciones. 



 

    2 
Protocolo de actuación en caso de detección de un episodio de contaminación de las aguas subterráneas (ver Anexo 
1 de la Guia “Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració 

d’aigües subterrànies en emplaçaments contaminants per fonts d’origen puntual 

3. Delimitación de zonas afectadas 
En este sentido, y de forma genérica, en cada episodio de contaminación se definirán las 
siguientes zonas:  ̀
 
- Zona foco. Correspondería en la zona que actúa como fuente de aportación de contaminante 

a las aguas subterráneas. En caso de que no se pueda localizar el foco de un episodio de 
contaminación, se considerará como foco, a efectos de actuación, la zona donde se detecten 
las concentraciones más elevadas.  

 
- Penacho o Pluma de afección. Zona de degradación de la calidad natural de las aguas 

subterráneas debida a la movilización y dispersión de contaminantes introducidos en las 
aguas subterráneas.  

 
La definición de la zona foco y el penacho de afección implicará delimitar el alcance 
tridimensional de la contaminación en los dos casos y establecer puntos de cierre no afectados 
(puntos blancos) situados aguas abajo del penacho de afección de las aguas subterráneas  
 
Cuando el penacho de afección se incorpore a una masa de agua (continental o marítima) el 
punto blanco exigirá contemplar los objetivos de calidad de esta masa de agua. El hecho que el 
penacho de contaminación de las aguas subterráneas se extienda fuera de los límites de la 
propiedad no eximirá a los causantes de la contaminación de actuar del mismo modo que en el 
caso de episodios circunscritos a la propiedad. 
 
4. Seguimiento y red de control  
Para el seguimiento del episodio de contaminación se definirán dos redes de control de la 
calidad de las aguas subterráneas: una red interior y una red exterior. ̀ 
 
La red de control interior tendrá como principal objetivo el control y seguimiento de la calidad del 
agua subterránea en la zona definida como foco de la contaminación y su entorno inmediato.  
 
La red de control exterior tendrá como objetivo prioritario controlar la evolución de la calidad de 
las aguas subterráneas aguas abajo de la zona foco y determinar el alcance tridimensional del 
penacho de afección. La red de control exterior no tendrá que estar necesariamente situada 
fuera del límite de la propiedad donde se sitúa el foco de la contaminación. A efectos de control 
de la contaminación, se considerará como zona exterior los sectores situados en el entorno de la 
zona foco, especialmente aquellos situados aguas abajo.  
 
La propuesta definitiva de las redes de control de cada uno de los episodios de contaminación 
de las aguas subterráneas será consensuada entre los diferentes agentes implicados en el caso 
y validada por la Agencia Catalana del Agua. 
 
5. Objetivos de restauración 
 
Sin prejuicio de aquello mencionado en el apartado “Ambito de Aplicación” del presente 
documento, los objetivos de restauración se establecerán en función del ámbito espacial de 
control respecto del foco, es decir, atendiendo en las redes de control interior y exterior.  
 

- Red exterior: El objetivo de restauración será el correspondiente al valor paramétrico VGNR, 
dado que determina el umbral donde no son previsibles riesgos para los usuarios del agua. 
 - Red interior: El objetivo de restauración se encontrará situado entre el VGNR y el VGI, 
siempre y cuando se demuestre que se cumplen los puntos 1, 2 y 3 del apartado 2 del presente 
documento y se determine la ausencia de riesgo por la salud de las personas, de acuerdo con 
la metodología establecida al RD 9/2005, de 14 de enero. 
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Protocolo de actuación en caso de detección de un episodio de contaminación de las aguas subterráneas (ver Anexo 
1 de la Guia “Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració 
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6. Compuestos considerados y valores paramétricos 
 
Se adjunta tabla remitida por el ACA el dia 10 de febrero de 2015 
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Assumpte: Valors Genèrics per a la restauració d’aigües subterrànies en 
emplaçaments contaminats per fonts d’origen puntual a Catalunya. 
 
Consta de tres agrupacions de compostos: 
 

1) Incloses dins de l’Acord entre l’Agència Catalana de l’Aigua i Foment del Treball 
Nacional, PIMEC i Consell de Cambres de Comerç. Indústria i Navegació de 
Catalunya. 

2) Ampliació de Valors Genèrics. 
3) Substàncies amb Valor Genèric d’Alerta.  

 
1) Substàncies objecte de l’Acord entre l’Agència Catalana de l’Aigua i Foment del 
Treball Nacional, PIMEC i Consell de Cambres de Comerç. Indústria i Navegació de 
Catalunya. 
 

  
Valor Genèric de No Risc Valor Genèric d’Intervenció

(VGNR) (μg/l) (VGI) (μg/l) 
Substàncies del GRUP 1  
Mercuri 1 1,5 
Arsènic 15 40 
Cadmi 15 70 
Antimoni 20 60 
Crom (VI) 100 450 
Substàncies del GRUP 2  
Hexaclorobenzè 0,05 1 
Tetracloroetà, 1,1,2,2 7 30 
Tetraclorur de Carboni 8 30 
Diclororetà, 1,2 10 50 
Benzè 20 90 
Tricloroetà, 1,1,2 20 90 
Naftalè 10 500 
Substàncies del GRUP 3  
Cloroform 70 210 
Clorobenzè 80 240 
Dicloroetilè, trans-1,2 80 240 
ETBE 100 300 
Etilbenzè 100 300 
Bromoform 150 450 
Xilens suma 200 600 
Diclorometà 250 750 
Substàncies del GRUP 4  
Tricloroetilè  50 
Dicloroetilè, 1,1 10* 60 
Tetracloroetilè  75 
*Sumatori de les tres substàncies. 
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2) Ampliació de Valors Genèrics 
 
 
FAMÍLIA COMPOST CAS # VGNR (ppb) VGI (ppb) 

COVs 
clorur de vinil 75-01-4 0,25 5 

dicloroetà 1,1 75-34-3 50 150 

dicloropropà 1,2 78-87-5 10 25 

fenol, cresols i 
clorfenols 

cloro-4-metilfenol-3 59-50-7 5 650 

clorofenol-2 95-57-8 5 1000 

diclorofenol 2-4 120-83-2 3 500 

tetraclorofenol 2,3,4,6 58-90-2 300 1000 

triclorofenol 2,4,5 95-95-4 100 1000 

triclorofenol 2,4,6 88-06-2 1 120 

HAPs 

acenaftè 83-22-9 20 1000 

benzo (a) antracè 56-55-3 0,30 1 

benzo (a) pirè 50-32-8 0,004 0,010 

benzo (b) fluorantè 205-99-2 0,08 0,20 

benzo (k) fluorantè 207-08-9 1 1 

crisè 218-01-9 5 12 

fenantrè 85-01-8 40 150 

fluorantè 206-44-0 100 250 

fluorè 86-73-7 40 150 

indè (1,2,3-cd) pirè 193-39-5 0,02 0,07 

pirè 129-00-0 30 120 

hidrocarburs 

EC 5-6 TPH alifàtc 1000 

5000* 

EC> 6-8 TPH alifàtc 1000 

EC> 8-10 TPH alifàtc 196 

EC> 10-12 TPH alifàtc 196 

EC>12-16 TPH alifàtc 196 

EC> 16-35 TPH alifàtc 1000 

EC 5-7 TPH aromàtic 13 

EC> 7-8 TPH aromàtic 590 

EC> 8-10 TPH aromàtic 285 

EC> 10-12 TPH aromàtic 193 

EC> 12-16 TPH aromàtic 78 

EC> 16-21 TPH aromàtic 643 

EC> 21-35 TPH aromàtic 643 

hidrocarburs aromàtics 
hal·logenats 

diclorobenzè 1,2 95-50-1 500 1000 

diclorobenzè 1,3 541-73-1 300 1000 

diclorobenzè 1,4 106-46-7 50 150 

pentaclorobenzè 608-93-5 7 25 

tetraclorobenzè 1,2,4,5 95-94-3 3 10 

triclorobenzè 1,2,4 120-82-1 150 350 
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FAMÍLIA COMPOST CAS # VGNR (ppb) VGI (ppb) 

ftalats 

bis(2-etilhexil)ftalat 
(DHEP) 117-81-7 1 3 

butil benzil ftalat 85-68-7 200 1000 

butil ftali butilglicolate 85-70-1 1000 3000 

dibutil ftalat 84-74-2 100 1000 

dietil ftalat 84-66-2 800 3000 

altres  

formaldehid 50-00-0 350 1000 

tetrahidrofurà 109-99-9 700 2000 

MTBE 1664-04-4 700 2000 

PCB's 1336-36-3 0,03 0,06 

nitrofenol-2 88-75-5 500 3000 

nitrofenol-4 100-02-7 8 1000 

nonilfenol-4 25154-52-3 1 10 
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ANEXO A-9: PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS ANALÍTICOS 

EMPLEADOS EN EL LABORATORIO 



Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

C10 - C12 Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C10 - C40 Fraction 10 mg/kg DW 20 mg/kg DW Y

C12 - C16 Fraction 1.5 mg/kg DW 3 mg/kg DW Y

C16 - C35 Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C35 - C40 Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C10 - C12 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C10 - C40 Fraction 25 µg/L 50 µg/L Y

C12 - C16 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C16 - C35 Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C35 - C40 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

suelo S-VPH6-10 VPH C6-C10  by GCFID C6 - C10 Fraction 3.5 mg/kg DW 7 mg/kg DW Y GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 624, BCME, 
Atlantic RBCA Tier 1 Petroleum Hydrocarbon Methods) 
Determination of volatile organic compounds by gas 
chromatography method with detection a) FID, b) ECD�

C6 - C10 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C6 - C8 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C8 - C10 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Suelo S-TPHFID14DRO TPH C10-C28 (DRO) by GC-FID (US EPA 8015) C10 - C28 Fraction (DRO) 6 mg/kg DW 12 mg/kg DW Y GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_150 (US EPA Method 8015, US EPA 

Method 3550) Determination of extractable compounds 

in the range of hydrocarbons C5 - C50, their fractions 

calculated from the measured values by gas 

chromatographic method using FID

Agua W-TPHFID14DRO TPH C10-C28 (DRO) by GC-FID (US EPA 8015) C10 - C28 Fraction (DRO) 25 µg/L 35 µg/L Y GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_151 (US EPA Method 8015, US EPA 

Method 3510) Determination of extractable compounds 

in the range of hydrocarbons C5 - C50, their fractions 

calculated from the measured values by gas 

chromatographic method using FID

Suelo S-VPHFID03GRO VPH C6-C10 (GRO) by GCFID - group 3 (dual with GCMS) C6 - C10 Fraction (GRO) 2 mg/kg DW 3 mg/kg DW Y GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 8015D) 

Determination of volatile organic compounds by gas 

chromatography method with FID and ECD detection

Agua W-VPHFID03GRO VPH C6-C10 (GRO) by GCFID - group 3 (dual with GCMS) C6 - C10 Fraction (GRO) 6 µg/L 10 µg/L Y GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 8015D) 

Determination of volatile organic compounds by gas 

chromatography method with FID and ECD detection

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 

suelo S-TPHFID01 TPH by GCFID group 1 GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Determination 
of hydrocarbons C10 - C40 by gas chromatography 
method with FID detection�

Agua W-TPHFID01 TPH by GCFID - group 1 GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, Z1) 
Determination of hydrocarbons C10 - C40 by gas 
chromatography method with FID detection�

Agua W-VPH6-10 VPH C6-C10 by GCFID GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 624, BCME, 
Atlantic RBCA Tier 1 Petroleum Hydrocarbon Methods) 
Determination of volatile organic compounds by gas 
chromatography method with detection a) FID, b) ECD�
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
C10 - C12 Aliphatic Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C10 - C12 Aromatic Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C10 - C12 Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C12 - C16 Aliphatic Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C12 - C16 Aromatic Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C12 - C16 Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C16 - C21 Aromatic Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C16 - C35 Aliphatic Fraction 15 mg/kg DW 30 mg/kg DW Y

C16 - C35 Fraction 15 mg/kg DW 30 mg/kg DW Y

C21 - C35 Aromatic Fraction 10 mg/kg DW 20 mg/kg DW Y

C35 - C40 Aliphatic Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C35 - C40 Aromatic Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C35 - C40 Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C5 - C40 Aliphatic Fraction 27.5 mg/kg DW 55 mg/kg DW Y

C5 - C40 Aromatic Fraction 27.5 mg/kg DW 55 mg/kg DW Y

C5 - C40 Fraction 27.5 mg/kg DW 55 mg/kg DW Y

C5 - C6 Aliphatic Fraction 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

C5 - C6 Fraction 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

C5 - C7 Aromatic Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C6 - C8 Aliphatic Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C6 - C8 Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C7 - C8 Aromatic Fraction 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

C8 - C10 Aliphatic Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C8 - C10 Aromatic Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C8 - C10 Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C10 - C12 Aliphatic Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C10 - C12 Aromatic Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C10 - C12 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C12 - C16 Aliphatic Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C12 - C16 Aromatic Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C12 - C16 Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C16 - C21 Aromatic Fraction 10 µg/L 20 µg/L Y

C16 - C35 Aliphatic Fraction 25 µg/L 50 µg/L Y

C16 - C35 Fraction 25 µg/L 50 µg/L Y

C21 - C35 Aromatic Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C35 - C40 Aliphatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C35 - C40 Aromatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C35 - C40 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C5 - C40 Aliphatic Fraction 60 µg/L 120 µg/L Y

C5 - C40 Aromatic Fraction 60 µg/L 120 µg/L Y

C5 - C40 Fraction 60 µg/L 120 µg/L Y

C5 - C6 Aliphatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C5 - C6 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C5 - C7 Aromatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C6 - C8 Aliphatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C6 - C8 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C7 - C8 Aromatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C8 - C10 Aliphatic Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C8 - C10 Aromatic Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C8 - C10 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Benzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 0.025 mg/kg DW 0.05 mg/kg DW Y

Ethylbenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

meta- & para-Xylene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 0.025 mg/kg DW 0.05 mg/kg DW Y

ortho-Xylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Sum of BTEX 0.085 mg/kg DW 0.17 mg/kg DW Y

suelo S-TPHFID08 TPH >C5-C40 by GC-FID - Aliphatic and Aromatic fractions
GC(FID)

"CZ_SOP_D06_03_152 (NT Techn Report 329, TNRCC 

Method 1006, Atlantic RBCA Tier 1 Petroleum 

Hydrocarbon Methods) Determination of hydrocarbons 

>C5 (C6) - C40 by gas chromatographic method with FID 

detection

"

Agua W-TPHFID08 TPH >C5-C40 by GC-FID - Aliphatic and Aromatic fractions GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_152 (NT Techn Report 329, TNRCC 
Method 1006, Atlantic RBCA Tier 1 Petroleum 
Hydrocarbon Methods) Determination of hydrocarbons 
>C5 (C6) - C40 by gas chromatographic method with FID 
detection�

suelo S-VOC-PETR-MS BTEX, MTBE, TBA, ETBE and TAME by GCMS
GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_03_155 (EPA 624, EPA 8260) 

Determination of volatile organic compounds by gas 

chromatography method with MS detection
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
Benzene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Ethylbenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

meta- & para-Xylene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

ortho-Xylene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Sum of BTEX 0.8 µg/L 1.6 µg/L Y

Sum of xylenes 0.15 µg/L 0.3 µg/L Y

tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

tert-Butyl alcohol 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Toluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Acenaphthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Acenaphthylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benz(a)anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(a)pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(b)fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(g.h.i)perylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(k)fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Chrysene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Dibenz(a.h)anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Fluorene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Indeno(1.2.3.cd)pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Naphthalene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Phenanthrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Sum of 16 PAH 0.08 mg/kg DW 0.16 mg/kg DW Y

Acenaphthene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Acenaphthylene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Anthracene 0.01 µg/L 0.02 µg/L Y

Benz(a)anthracene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Benzo(a)pyrene 0.01 µg/L 0.02 µg/L Y

Benzo(b)fluoranthene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Benzo(g.h.i)perylene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Benzo(k)fluoranthene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Chrysene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Dibenz(a.h)anthracene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Fluoranthene 0.015 µg/L 0.03 µg/L Y

Fluorene 0.01 µg/L 0.02 µg/L Y

Indeno(1.2.3.cd)pyrene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Naphthalene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Phenanthrene 0.015 µg/L 0.03 µg/L Y

Pyrene 0.03 µg/L 0.06 µg/L Y

Sum of 16 PAH 0.185 µg/L 0.37 µg/L Y

Sum of 4 PAH 0.02 µg/L 0.04 µg/L Y

Sum of 6 PAH (WHO) 0.045 µg/L 0.09 µg/L Y

Sum of PAH (MoE) 0.095 µg/L 0.19 µg/L Y

agua W-VOC-PETR-MS BTEX, MTBE, TBA, ETBE and TAME by GCMS GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_03_155 - except Chapt. 9.2 (US EPA 624, 

US EPA 8260) Determination of volatile organic 

compounds by gas chromatography method with MS 

detection. We applied flexible accreditation type 2 to 

the parameters that are not mentioned on appendix of 

ce

Suelo S-PAHGMS01 PAH by GCMS( 16 Para.) GCMS(SV)

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

CSN EN ISO 6468) Determination of semivolatile organic 

compounds by gas chromatography method with MS 

detection

Agua W-PAHGMS01 PAH by GCMS (Routine) GCMS(SV)

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

CSN EN ISO 6468) Determination of semivolatile organic 

compounds by gas chromatography method with MS 

detection
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 

Dry matter @ 105°C 0.05 % 0.1 % Y

Balance

CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465) Determination 
of total dry matter by gravimetry;  CZ_SOP_D06_07_046 
(CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN 46 5735) 
Determination of dry matter and water content by 
gravimetry.

Antimony 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Arsenic 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Barium 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Cadmium 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Chromium 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Copper 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Lead 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Molybdenum 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Nickel 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Selenium 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Zinc 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Dissolved Organic Carbon 0.5 mg/L 1 mg/L Y
TOC

CZ_SOP_D06_02_056 Determination of total organic 
carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC) in 
water (based on CSN EN 1484).

Total Organic Carbon 0.005 % DW 0.01 % DW Y

Calculator

CZ_SOP_D06_07_055 (CSN ISO 10694, CSN EN 
13137) Determination of total sulphur (TS), total carbon 
(TC), total organic carbon (TOC), total inorganic carbon 
(TIC) and carbonates in solid samples by coulometry.

Chloride 0.5 mg/L 1 mg/L Y

Fluoride 0.1 mg/L 0.2 mg/L Y

Sulphate as SO4 2- 2.5 mg/L 5 mg/L Y

Phenol Index 0.0025 mg/L 0.005 mg/L Y UV-VIS
CZ_SOP_D06_07_030 (CSN ISO 6439) Determination of 
phenol index by spectrophotometry.

Dissolved solids dried at 105 °C 5 mg/L 10 mg/L Y

Balance

CZ_SOP_D06_02_071 Determination of dissolved solids 
in drinking, surface and waste water (based on CSN 
757346). (glass microfibre filter of porosity 1,5 µm - 
Environmental Express)

Mercury 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

PSA-HG

CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 245.7, US EPA 1631, 
CSN EN ISO 17852, CSN EN 13370 sample preparation 
according to CZ_SOP_D06_02_J02, Chapt.10.1 and 
10.2.). Determination of Mercury by Fluorescence 
Spectrometry. Sample was fixed by nitric acid addition 
prior to

C10 - C40 Fraction 10 mg/kg DW 20 mg/kg DW Y

GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Determination 
of hydrocarbons C10 - C40 by gas chromatography 
method with FID detection�

Amount 0.005 g 0.01 g Y

Balance

CZ_SOP_D06_03_155 (EPA 624. EPA 8260) 
Determination of organic volatiles compounds by gas 
chromatography method; CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 
601. EPA 624) Determination of organic volatiles 
compounds by gas chromatography method

Benzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Ethylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

meta- & para-Xylene 0.06 mg/kg DW 0.12 mg/kg DW Y

ortho-Xylene 0.03 mg/kg DW 0.06 mg/kg DW Y

Sum of BTEX 0.24 mg/kg DW 0.48 mg/kg DW Y

Sum of xylenes 0.09 mg/kg DW 0.18 mg/kg DW Y

Toluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Acenaphthylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Acenaphthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benz(a)anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(a)pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(b)fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(g.h.i)perylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(k)fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Chrysene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Dibenz(a.h)anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 
8091, CSN EN ISO 6468) Determination of semivolatile 
organic compounds by gas chromatography method with 
MS detection

Residuos S-W-INERT-33 Waste-inert-leach1:10&dry m.-2003/33/EC

ICP-MS

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 
17294-2, sample preparation according to 
CZ_SOP_D06_02_J02, Chapt.10.1 and 10.2). 
Determination of elements (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, 
Cr,  Cr(VI), Cu, I, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Rh, Sb, Se,  
Sn, Sr, Tl, V

IC-Cond

CZ_SOP_D06_02_068 Determination of dissolved 
fluoride, chloride, bromide, nitrite, nitrate and sulphate 
ions in water matrix by liquid chromatography of ions  
(based on CSN EN ISO 10304-1).

GC(FID)
CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 624) 
Determination of volatile organic compounds by gas 
chromatography method with detection a) FID, b) ECD

GCMS(SV)
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
Fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Fluorene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Indeno(1.2.3.cd)pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Naphthalene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Phenanthrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Sum of 16 PAH 0.08 mg/kg DW 0.16 mg/kg DW Y

PCB 101 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 118 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 138 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 153 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 180 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 28 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 52 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Sum of 7 PCBs 0.07 mg/kg DW 0.14 mg/kg DW Y

Antimony 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Arsenic 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Barium 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

Beryllium 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Cadmium 0.2 mg/kg DW 0.4 mg/kg DW Y

Chromium 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Cobalt 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

Copper 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Iron 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

Lead 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Lithium 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Manganese 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Mercury 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

Molybdenum 0.2 mg/kg DW 0.4 mg/kg DW Y

Nickel 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Phosphorus 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

Silver 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Strontium 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Thallium 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Tin 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Vanadium 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Zinc 1.5 mg/kg DW 3 mg/kg DW Y

Aluminium 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Antimony 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Arsenic 0.0025 mg/L 0.005 mg/L Y

Barium 0.00025 mg/L 0.0005 mg/L Y

Beryllium 0.0001 mg/L 0.0002 mg/L Y

Boron 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Cadmium 0.0002 mg/L 0.0004 mg/L Y

Calcium 0.0025 mg/L 0.005 mg/L Y

Chromium 0.0005 mg/L 0.001 mg/L Y

Cobalt 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Copper 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Iron 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Lead 0.0025 mg/L 0.005 mg/L Y

Lithium 0.0005 mg/L 0.001 mg/L Y

Magnesium 0.0015 mg/L 0.003 mg/L Y

Manganese 0.00025 mg/L 0.0005 mg/L Y

Molybdenum 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Nickel 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Phosphorus 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Potassium 0.0075 mg/L 0.015 mg/L Y

Selenium 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Silver 0.0005 mg/L 0.001 mg/L Y

Sodium 0.015 mg/L 0.03 mg/L Y

MS detection

GC(ECD)

CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, part 2, US EPA 
8082, sample preparation according to 
CZ_SOP_D06_03_P01 Chapt. 9.2, 9.3, 
CZ_SOP_D06_03_P02 Chapt. 9.2, 9.3, 9.4) 
Determination of polychlorinated biphenyls - congener 
analyses by gas chromatography method with 

Suelo S-METAXHB1 Hot block exctractable metals by ICP-OES-AX - group 1 ICP-AES 2

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, sample 

preparation according to CZ_SOP_D06_02_J02 

Chapt.10.3. to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 

10.17.14). Determination of elements (Ag, Al, As, B, Ba, 

Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr , Cr(VI), Cu, Fe, Hg, K, Li, M

Aguas W-METAXFL1 Dissolved Metals by ICP-OES A - group 1 ICP-AES 2

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, EN 

12506, sample preparation according to 

CZ_SOP_D06_02_J02, Chapt.10.1 and 10.2). 

Determination of elements (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, 

Cd, Co, Cr , Cr(VI), Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 

P, Pb, S, 
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
Thallium 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Vanadium 0.0005 mg/L 0.001 mg/L Y

Zinc 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

PCB 101 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 118 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 138 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 153 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 180 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 28 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 52 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

Sum of 6 PCBs 0.009 mg/kg DW 0.018 mg/kg DW Y

Sum of 6 PCBs (M1) 0.0045 mg/kg DW 0.009 mg/kg DW Y

Sum of 7 PCBs 0.0105 mg/kg DW 0.021 mg/kg DW Y

Sum of 7 PCBs (M1) 0.00525 mg/kg DW 0.0105 mg/kg DW Y

PCB 101 0.000375 µg/L 0.00075 µg/L Y

PCB 118 0.00055 µg/L 0.0011 µg/L Y

PCB 138 0.0006 µg/L 0.0012 µg/L Y

PCB 153 0.00055 µg/L 0.0011 µg/L Y

PCB 180 0.000475 µg/L 0.00095 µg/L Y

PCB 28 0.00055 µg/L 0.0011 µg/L Y

PCB 52 0.00055 µg/L 0.0011 µg/L Y

Sum of 6 PCBs 0.0031 µg/L 0.0062 µg/L Y

Sum of 6 PCBs (M1) 0.00155 µg/L 0.0031 µg/L Y

Sum of 7 PCBs 0.00365 µg/L 0.0073 µg/L Y

Sum of 7 PCBs (M1) 0.001825 µg/L 0.00365 µg/L Y

1.1.1.2-Tetrachloroethane 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

1.1.1-Trichloroethane 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

1.1.2.2-Tetrachloroethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.1.2-Trichloroethane 0.02 mg/kg DW 0.04 mg/kg DW Y

1.1-Dichloroethane 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

1.1-Dichloroethene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

1.1-Dichloropropylene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2.3-Trichlorobenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

1.2.3-Trichloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2.4-Trichlorobenzene 0.015 mg/kg DW 0.03 mg/kg DW Y

1.2.4-Trimethylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2-Dibromo-3-Chloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2-Dibromoethane (EDB) 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2-Dichlorobenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

1.2-Dichloroethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2-Dichloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.3.5-Trichlorobenzene 0.025 mg/kg DW 0.05 mg/kg DW Y

1.3.5-Trimethylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.3-Dichlorobenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

1.3-Dichloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.4-Dichlorobenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

2.2-Dichloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

2-Chlorotoluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

4-Chlorotoluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Amount 0.005 g 0.01 g Y

Benzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Bromobenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Bromochloromethane 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

Bromodichloromethane 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Bromoform 0.02 mg/kg DW 0.04 mg/kg DW Y

Bromomethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Chlorobenzene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Chloroethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Chloroform 0.015 mg/kg DW 0.03 mg/kg DW Y

Chloromethane 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Suelos S-PCBECD01 Polychlorine biphenils (PCB) by GC-ECD GC(ECD)

CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, part 2, US EPA 8082, 

sample preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 

Chapt. 9.2, 9.3, CZ_SOP_D06_03_P02 Chapt. 9.2, 9.3, 

9.4) Determination of polychlorinated biphenyls - 

congener analyses by gas chromatography method with 

Aguas W-PCBECD01 Polychlorinated biphenyls (PCB) by GC-ECD GC(ECD)

"CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, part 2, US EPA 8082, 

sample preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 

Chapt. 9.1, CZ_SOP_D06_03_P02 Chapt. 9.1) 

Determination of polychlorinated biphenyls - congener 

analyses by gas chromatography method with ECD 

detection

"

Suelos S-VOC Volatile organic comp. (EPA 8260) GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465) Determination of 

total dry matter by gravimetry;  CZ_SOP_D06_07_046 

(CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN 46 5735) 
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
cis-1.2-Dichloroethene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

cis-1.3-Dichloropropylene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Dibromochloromethane 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Dibromomethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Dichlorodifluoromethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Dichloromethane 0.4 mg/kg DW 0.8 mg/kg DW Y

Dry matter @ 105°C 0.05 % 0.1 % Y

Ethylbenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Hexachlorobutadiene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Isopropylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

meta- & para-Xylene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 0.025 mg/kg DW 0.05 mg/kg DW Y

Naphthalene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

n-Butylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

n-Propylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

ortho-Xylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

p-Isopropyltoluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

sec-Butylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Styrene 0.02 mg/kg DW 0.04 mg/kg DW Y

Sum of 3 Dichlorobenzenes 0.03 mg/kg DW 0.06 mg/kg DW Y

Sum of 4 Trihalomethanes 0.055 mg/kg DW 0.11 mg/kg DW Y

Sum of BTEX 0.085 mg/kg DW 0.17 mg/kg DW Y

Sum of BTEXS 0.105 mg/kg DW 0.21 mg/kg DW Y

Sum of TEX 0.075 mg/kg DW 0.15 mg/kg DW Y

Sum of xylenes 0.015 mg/kg DW 0.03 mg/kg DW Y

tert-Butyl alcohol 0.4 mg/kg DW 0.8 mg/kg DW Y

tert-Butylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Tetrachloroethene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Tetrachloromethane 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Toluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

trans-1.2-Dichloroethene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

trans-1.3-Dichloropropene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Trichloroethene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Trichlorofluoromethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Vinyl chloride 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.1.1.2-Tetrachloroethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.1.1-Trichloroethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.1.2.2-Tetrachloroethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.1.2-Trichloroethane 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

1.1-Dichloroethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.1-Dichloroethene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.1-Dichloropropylene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2.3-Trichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.2.3-Trichloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2.4-Trichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.2.4-Trimethylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2-Dibromo-3-Chloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2-Dibromoethane (EDB) 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2-Dichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.2-Dichloroethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2-Dichloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.3.5-Trichlorobenzene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

1.3.5-Trimethylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.3-Dichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.3-Dichloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.4-Dichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

2.2-Dichloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

2-Chlorotoluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

4-Chlorotoluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Benzene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Suelos S-VOC Volatile organic comp. (EPA 8260) GCMS(HS)
Determination of dry matter and water content by 

gravimetry.
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
Bromobenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Bromochloromethane 1 µg/L 2 µg/L Y

Bromodichloromethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Bromoform 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Bromomethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Chlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Chloroethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Chloroform 0.15 µg/L 0.3 µg/L Y

Chloromethane 5 µg/L 10 µg/L Y

cis-1.2-Dichloroethene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

cis-1.3-Dichloropropylene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Dibromochloromethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Dibromomethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Dichlorodifluoromethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Dichloromethane 3 µg/L 6 µg/L Y

Dummy Analyte - - Y

Ethylbenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Hexachlorobutadiene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Isopropylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

meta- & para-Xylene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Naphthalene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

n-Butylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

n-Propylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

ortho-Xylene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

p-Isopropyltoluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

sec-Butylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Styrene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Sum of 3 Dichlorobenzenes 0.15 µg/L 0.3 µg/L Y

Sum of 3 Trichlorobenzenes 0.2 µg/L 0.4 µg/L Y

Sum of 4 Trihalomethanes 0.35 µg/L 0.7 µg/L Y

Sum of BTEX 0.8 µg/L 1.6 µg/L Y

Sum of BTEXS 0.9 µg/L 1.8 µg/L Y

Sum of TEX 0.7 µg/L 1.4 µg/L Y

Sum of xylenes 0.15 µg/L 0.3 µg/L Y

tert-Butyl alcohol 2.5 µg/L 5 µg/L Y

tert-Butylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Tetrachloroethene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Tetrachloromethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Toluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

trans-1.2-Dichloroethene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

trans-1.3-Dichloropropene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Trichloroethene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Trichlorofluoromethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Vinyl chloride 0.5 µg/L 1 µg/L Y

2.3-Dimethylphenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

2.4@2.5-Dimethylphenol 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

2.6-Dimethylphenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

3.4-Dimethylphenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

3.5-Dimethylphenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

m.p-Cresol 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

o-Cresol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Phenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Sum of Cresols 0.15 mg/kg DW 0.3 mg/kg DW Y

Aguas W-VOC Volatile organic comp. (EPA 8260)

CZ_SOP_D06_03_157 (SPIMFAB) Determination of 

organic contaminants by gas chromatography method 

with MS detection (SPIMFAB)

Suelos S-CPDGMS01 Cresols, Phenol, Dimethylphenols by GCMS GCMS(SV)

CZ_SOP_D06_03_160 (US EPA 8041A, US EPA 3500  

except chapt. 9.1) Determination of phenols and cresols 

by gas chromatography method with MS detection
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
Actinolite - Y

Amosite - Y

Anthophyllite - Y

Asbestos - Y

Chrysotile - Y

Crocidolite - Y

Tremolite - Y

Aguas W-ANLGMS Aniline and derivatives by GCMS -S Anilnas 0

Aguas W-NBZ-GMS Nitrobenzene GCMS -S Nitrobenceno 0

Aguas W-CL-IC Chlorides (Cl) (Dissolved) by IC Chloride

0.5

mg/L 1 mg/L Y IC-Cond

CZ_SOP_D06_02_068 Determination of dissolved 
fluoride, chloride, bromide, nitrite, nitrate and sulphate 
ions in water matrix by liquid chromatography of ions  
(based on CSN EN ISO 10304-1).

Acid neutralizing capacity (alkalinity) pH 4.5 0.075 mmol/L 0.15 mmol/L N

Acid neutralizing capacity (alkalinity) pH 8.3 0.075 mmol/L 0.15 mmol/L N

Aggressive CO2 0 mg/L 0 mg/L Y

Carbonates 0 mg/L 0 mg/L Y

Free Carbon Dioxide as CO2 0 mg/L 0 mg/L Y

Hydrogen carbonates 0 mg/L 0 mg/L Y

Total Carbon Dioxide as CO2 0 mg/L 0 mg/L Y

Base neutralizing capacity (acidity) pH 4.5 0.075 mmol/L 0.15 mmol/L Y

Base neutralizing capacity (acidity) pH 8.3 0.075 mmol/L 0.15 mmol/L Y

Acid neutralizing capacity (alkalinity) as HCO3 pH 4.5 0.5 mg HCO3-/L 1 mg HCO3-/L Y

Acid neutralizing capacity (alkalinity) as HCO3 pH 8.3

0.5

mg HCO3-/L 1 mg HCO3-/L Y

Aguas W-SO4-IC Sulphate (SO4) (Dissolved) by IC Sulphate as SO4 2-

2.5

mg/L 5 mg/L Y IC-Cond

CZ_SOP_D06_02_068 Determination of dissolved 
fluoride, chloride, bromide, nitrite, nitrate and sulphate 
ions in water matrix by liquid chromatography of ions  
(based on CSN EN ISO 10304-1).

Aguas W-NO2-SPC Nitrites (NO2) by discrete spectrophotometry Nitrite as N

0.001

mg/L 0.002 mg/L Y UV-VIS

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN ISO 11732, CSN ISO 
13395, M. Horakova: Analytika vody, Praha 2000) 
Determination of ammonium ions, nitrite nitrogen and 
total oxidized nitrogen by discrete spectrophotometry and 
calculation of nitrates and nitrogen - organic, inorga

Nitrate as N 0.25 mg/L 0.5 mg/L Y

Nitrates 1 mg/L 2 mg/L Y

Suelos S-TOC-IR-PREP Total organic carbon (TOC), inc. preparation of sample Total Organic Carbon

0.05

% 0.1 % Y TOC

CZ_SOP_D05_02_069 Determination of total carbon 
(TC), total organic carbon (TOC), total inorganic carbon 
(TIC) and carbonates by IR detection (based on CSN EN 
13137, CSN ISO 10694).

Aguas W-COLIF Coliform Bacteria Coliform Bacteria CFU/100mL -- CFU/100mL Y Analyst
CSN 75 7837.  Determination of Coliform bacteria by 
membrane filtration.

Suelos S-ASB-OMI Asbestos - qualitative det. by opt. microscopy Polarised Light MicroscopyCZ_SOP_D06_02_095 Asbestos - qualitative determination by optical microscopy using a phase contrast microscope. "n.d." means that no asbestos was detected. "detect" means that asbestos was detected. The detection limit is 0.1 weight %.


Aguas W-CO2-FORMS Carbon dioxide (CO2)-forms

PCT
CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1) 
Determination of acid neutralizing capacity (alkalinity) by 
potentiometric titration.

Calculator

CZ_SOP_D06_02_072 Determination of acid neutralizing 
capacity (ANC) (based on CSN EN ISO 9963-1) - 
Evaluation of CO2 forms from alkalinity and acidity (ESN 
75 7373 )

PCT
CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 73 72) Determination of 
base neutralizing capacity (acidity) by potentiometric 
titration.

Aguas W-ALK-PCT/SC
Acid neutralizing capacity (Alkalinity) pH 4.5& 8.3 by titration 

(ANC) - mg HCO3/l/SC
PCT 

CZ_SOP_D06_03_158 - except Chapt. 9.1 and 9.3 (US 
EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO 14154) Determination 
of phenols, chlorinated phenols and cresols by gas 
chromatography method with detection a) MS b) ECD

Aguas W-NO3-IC Nitrates (NO3) by IC IC-Cond

CZ_SOP_D06_02_068 Determination of dissolved 
fluoride, chloride, bromide, nitrite, nitrate and sulphate 
ions in water matrix by liquid chromatography of ions  
(based on CSN EN ISO 10304-1).
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 

Escherichia coli CFU/100mL -- CFU/100mL Y

Thermotolerant coliform bacteria CFU/100mL -- CFU/100mL Y

Benzene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

cis-1.2-Dichloroethene 0.0001 mg/sample 0.0002 mg/sample Y

Ethylbenzene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

meta- & para-Xylene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

ortho-Xylene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

Sum of xylenes 0.0001 mg/sample 0.0002 mg/sample Y

Tetrachloroethene 0.0002 mg/sample 0.0004 mg/sample Y

Toluene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

Total Petroleum Hydrocarbons 0.0005 mg/sample 0.001 mg/sample Y

0

Trichloroethene 0.0001 mg/sample 0.0002 mg/sample Y

Benzene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

cis-1.2-Dichloroethene 0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 Y

Ethylbenzene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

meta- & para-Xylene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

ortho-Xylene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

Sum of xylenes 0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 Y

Tetrachloroethene 0.1 mg/m3 0.2 mg/m3 Y

Toluene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

Total Petroleum Hydrocarbons 0.25 mg/m3 0.5 mg/m3 Y

Trichloroethene 0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 Y

Aguas W-TCEC Thermotolerant coliforms and Escherichia coli Analyst
CSN 75 7835.  Enumeration of thermotolerant coliform 

bacteria and Escherichia coli by membrane filtration.

Atmosfera A-ATMO-01 VOC by GC-FID - ATMO-I  (mg/sample) GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_153 (NIOSH) Determination of 
aromatic, halogenated hydrocarbons and hydrocarbons 
with boiling points 36-126 °C by gas chromatography  
method with detection a) FID b) MS

Atmosfera A-ATMO-02 VOC by GC-FID - ATMO-I (mg/m3) Calculator

CZ_SOP_D06_03_153 (NIOSH) Determination of 
aromatic, halogenated hydrocarbons and hydrocarbons 
with boiling points 36-126 °C by gas chromatography  
method with detection a) FID b) MS
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En marzo de 2015 se realizó un Estudio de Caracterización Inicial del Suelos en varias parcelas 
ocupadas por naves industriales en una antigua zona industrial situada en el centro de Terrassa 
(Barcelona), en las calles Lepanto, Navas de Tolosa, Roger de Llúria y Pare Font de dicha 
localidad, para la tramitación del proyecto de urbanización de la zona, adscrito al Plan Mejora 
Urbana de Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069), que se ha presentado a la 
Agencia de Residuos de Cataluña (Expediente Q0503/2010/03).  
 
Como consecuencia de los resultados obtenidos en la investigación de marzo de 2015 se 
recomendó realizar una fase de investigación adicional en torno a los sondeos P3 y P4 a fin de 
determinar la extensión de la afección en el suelo en torno a estos sondeos y en el agua en 
torno a P4, y de utilizar los resultados de dicha investigación complementaria en la elaboración 
de un análisis cuantitativo de riesgos, en cumplimiento de las disposiciones del Real Decreto 
9/2005, que determine la aptitud del suelo para los usos previstos en el emplazamiento. 
 
El detalle de los trabajos realizados en la investigación de marzo de 2015 y de los resultados 
obtenidos en la misma, así como los trabajos adicionales recomendados, fue objeto de un 
informe (”Estudio de Caracterización Inicial de Suelos”) fechado en abril de 2015, que fue 
presentado a la Agencia Catalana del Agua (ACA) y a la Agencia de Residuos de Cataluña 
(ARC) en una reunión con ambas Agencias en agosto de 2015, en el que se acordó realizar los 
trabajos adicionales recomendados. 
 
El presente informe tiene como objeto presentar los trabajos realizados y resultados obtenidos 
en dicho Estudio Complementario de Caracterización de la Calidad del Suelo, realizado en 
septiembre de 2015, así como establecer la aptitud del suelo en base el análisis cuantitativo de 
riesgos realizado en base a los resultados obtenidos en los trabajos de marzo y septiembre de 
2015. Los trabajos se han realizado conforme a las recomendaciones realizadas en el epígrafe 
10 del informe “Estudio de Caracterización Inicial de Suelos” de abril de 2015. 
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2. AMBITO DE ESTUDIO 

 

Los trabajos realizados en septiembre de 2015 tienen por objeto delimitar la afección al 
subsuelo identificada en la investigación inicial de marzo de 2015 en las siguientes parcelas: 
 

 Parcela 4 – 7908802 DG 1070 B 0001 KO 
Según el plano, incluye la nave 4. 
Corresponde a la finca registral nº 9052-N descrita en el “Pla de millora urbana de 
remodelació de l’àmbit Navas de Tolosa (PM-NDT069), de Terrasa”.  
Según los números de las calles corresponde a: 

- Navas de Tolosa 81: Nave 4 
 

 Parcela 6 – 7908804 DG 1070 B 0001 DO 
Según el plano, incluye las naves 6A y 6B. 
La nave 6B corresponde a la finca registral nº 8760 descrita en el “Pla de millora urbana 
de remodelació de l’àmbit Navas de Tolosa (PM-NDT069), de Terrasa”. Sin embargo, la 
nave 6A en el Pla de Millora está incluida en la finca registral nº 8322-N (bloque de naves 
1). 
Según los números de las calles corresponde a: 

- Pare Font 120: Nave 6A 
- Pare Font 122-124: Nave 6B 

 
La localización de las parcelas mencionadas puede verse en los planos 02 “Zona de estudio” y 
03 “Distribución de las naves en la zona de estudio”. 
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3. INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO. ESTRATEGIA DE MUESTREO Y 
CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA 

3.1.  Potenciales contaminantes caracterizados 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación inicial del subsuelo de marzo de 
2015 y las recomendaciones realizadas en el informe realizado como consecuencia de dicha 
investigación, en la presente investigación complementaria se han analizado los siguientes 
contaminantes potenciales: 
 

 En el suelo: conforme a las recomendaciones realizadas en el informe de la investigación 
de marzo de 2015, en las muestras más superficiales de los sondeos (obtenidas en 
materiales de relleno antrópico) se han analizado los metales y metaloides con valores 
de referencia para la salud humana definidos por la Agencia de Residuos de Cataluña, 
mientras que en las muestras de suelo obtenidas a mayor profundidad en materiales de 
origen natural se han analizado TPH y PAH. 

 En el agua subterránea: conforme a las recomendaciones realizadas en el informe de la 
investigación de marzo de 2015, en las muestras de agua obtenidas en los piezómetros 
se ha realizado un barrido de COV. 

 

3.2. Criterios para la ubicación de puntos de muestreo (PDM) 

 
Los puntos de muestreo de la investigación complementaria se han ubicado conforme al plano 
10 “Propuesta de sondeos de investigación adicional” incluido en el informe de la investigación 
inicial, de abril de 2015. 
 
De esta manera los sondeos se han ubicado en las siguientes localizaciones: 

 Sondeos P7 y P8: En el interior de la nave 4, a ambos lados del sondeo P3 de la 
investigación inicial, para delimitar la afección detectada en el suelo de este punto en 
marzo de 2015. 

 Sondeo P9: en la nave 6A1, al oeste de P4 de la investigación inicial (nave 6A2), para 
delimitar la afección en suelo y agua subterránea al oeste de este punto. 

 Sondeo P10: en la nave 6B, al sureste del sondeo P4 de la investigación inicial (nave 
6A2), para delimitar la afección en suelo y agua subterránea al sureste de este punto. 

 Sondeo P11: en la nave 6A2, al este de P4 de la investigación inicial (en esta misma 
nave), para delimitar la afección en suelo y agua subterránea al este de este punto. 

 
Conforme a las recomendaciones realizadas en el informe de la investigación inicial, los sondeos 
profundizaron hasta 4 m de profundidad y no se han instalado piezómetros en su interior (no se 
detectó agua en su interior y el piezómetro instalado en P3 continuaba seco), mientras que en 
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P9, P10 y P11 se han alcanzado los 8 m de profundidad y en su interior se han instalado 
piezómetros para control de las aguas subterráneas (si bien en P9 no se ha captado agua). 
 
La ubicación de los puntos de muestreo se presenta en el plano 05 “Ubicación de puntos de 
muestreo”. 
 

3.3. Trabajos realizados 

 
Los trabajos de campo se desarrollaron de acuerdo a las recomendaciones del informe realizado 
como consecuencia de la investigación inicial de marzo de 2015 (“Estudio de Caracterización 
Inicial de Suelos, abril de 2015) así como a las directrices establecidas en relación a las medidas 
de seguridad e higiene, por el Plan de Seguridad y Salud desarrollado por HERA TRATESA para 
la realización del presente estudio. 
 
Los trabajos de campo de la Fase III (caracterización complementaria) se realizaron entre los días 
14 y 16 de septiembre de 2015. 
 
3.3.1. Ejecución de sondeos 
 
Se han realizado 5 sondeos (P7 a P11) a rotación, en seco, con extracción de testigo continuo y 
a 116 mm de diámetro, tres de los cuales (P9 a P11) se han acondicionado como piezómetros. 
Esto ha permitido observar la litología en detalle, la alteración del subsuelo atendiendo a las 
características organolépticas, la posible aparición de un horizonte saturado en los primeros 
horizontes del terreno y, en su caso, registro de la piezometría, y la toma de muestras de suelo y 
agua subterránea. 
 
Las profundidades alcanzadas en los sondeos y sus coordenadas se recogen en la siguiente 
tabla, que incluye además los sondeos P3 y P4 (investigación inicial de marzo de 2015): 
 

Tabla 1. Profundidad y coordenadas (Datum ETRS89, Huso 31) de los sondeos 

Punto de 
muestreo  Profundidad Coordenada X UTM Coordenada Y UTM Cota (m.s.n.m.) 

P3 8,00 m 417780,20 4600695,99 203,07 
P4 8,00 m 417834,89 4600724,56 200,13 
P7 4,00 m 417782,60 4600090,11 203,07 
P8 4,00 m 417788,22 4600712,67 203,07 
P9 8,20 m 417816,03 4600718,48 200,13 
P10 8,00 m 417844,79 4600710,24 200,13 
P11 8,00 m 417852,34 4600724,31 200,13 

m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar 
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Las columnas litológicas de los sondeos se incluyen en el anexo A-1 “Columnas litológicas”. 
 
La ubicación de los sondeos se presenta en el plano 05 “Ubicación de puntos de muestreo”. 
 
 
3.3.2. Instalación de piezómetros 
 
Cumpliendo con las recomendaciones de la fase anterior, se instalaron tres piezómetros, en los 
sondeos P9, P10 y P11 (si bien en P9 no ha captado agua). Las características constructivas de 
los piezómetros son siguientes: 
 

 Tubería piezométrica ciega de PVC SBF-DN 50.  
 Tubería piezométrica ranurada de PVC SBF-DN 50, ranurado 0,2 mm. 
 Instalación de tapón roscado en la base de la tubería. 
 Empaquetadura de gravilla silícea (2-4 mm) 
 Sellado del pozo con bentonita de 1,40 m de potencia mínima en superficie. En superficie 

se empleó también 0,20 m de mortero de cemento. 
 Tapa de registro metálica estanca provista de mecanismo de cierre. 

 
Las características de acondicionamiento de los piezómetros instalados en septiembre de 2015 
(tubería ciega y tubería ranurada) se detallan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Características de los piezómetros instalados 

Piezómetro 
Profundidad del

piezómetro 
Tramo ranurado de la tubería 

P9 8,20 m Desde 2 m hasta el final 
P10 8,00 m Desde 2 m hasta el final 
P11 8,00 m Desde 2 m hasta el final 

 
Las características de acondicionamiento de los piezómetros (tubería ciega y tubería ranurada) 
se recogen en el anexo A-1 “Columnas litológicas”. 
 
 
3.3.3. Muestreo y analítica 
 
Para la caracterización ambiental del suelo de la parcela se han analizado dos muestras de suelo 
por sondeo, una en los materiales de relleno antrópico (análisis de metales de la Agencia de 
Residuos de Cataluña) y otra en los materiales de origen natural (análisis de TPH + PAH). Los 
criterios empleados para la selección de muestras de suelo fueron la concentración de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) medidos en campo mediante PID y las características 
organolépticas observadas en el suelo durante la perforación de los sondeos.  
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Así mismo, con el objetivo de cumplir con los procedimientos de calidad internos, se ha tomado 
un duplicado (SD) de la muestra de suelo del sondeo P7 a 4,00 m de profundidad, así como una 
muestra de blanco de suelo (SB) que acompañaron a las muestras durante el transporte. 
 
La correspondencia de los puntos de muestreo con las muestras de suelo tomadas y los análisis 
realizados aparece reflejada en la siguiente tabla: 
 

Tabla nº 3. Correspondencia entre puntos de muestreo, muestras de suelo y analítica realizada 

Punto de 
muestreo 

Profundidad de 
muestreo 

Muestra Analítica en las muestras de suelo 

Sondeo 
P7 2,00 m S7 (2,00) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo 
P7 4,00 m S7 (4,0m) TPH + PAH 

Sondeo 
P8 

1,50 m S8 (1,50) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo 
P8 3,00 m S8 (3,00) TPH + PAH 

Sondeo 
P9 0,40 m S9 (0,40) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo 
P9 

1,20 m S9 (1,20) TPH + PAH 

Sondeo 
P10 0,80 m S10 (0,80) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo 
P10 4,00 m S10 (4,00) TPH + PAH 

Sondeo 
P11 

0,80 m S11 (0,80) Metales Agencia Residuos de Cataluña 

Sondeo 
P11 3,40 m S11 (3,40) TPH + PAH 

SD 4,00 m (en P7) SD TPH + PAH 

SB - SB 
Metales Agencia Residuos de Cataluña + 

TPH + PAH 
 

En cuanto a las muestras de agua subterránea, se tomaron tres muestras, una por piezómetro 
que ha captado agua (P4, P10 y P11), que se han denominado igual que los piezómetros en las 
que se tomaron (P4, P10 y P11) y en todas ellas se han analizado COV. 
 
Además con el objetivo de cumplir con los procedimientos de calidad internos, se ha tomado un 
duplicado (PD) de la muestra de agua del piezómetro P4 y una muestra de blanco de agua (PB), 
que acompañaron a las muestras durante el transporte, y en las que se han analizado los 
mismos parámetros que en el resto de las muestras. También se han analizado dos muestras dos 
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muestras de limpieza de la batería de perforación de los sondeos, (PBL y PBLV en las que se han 
analizado diferentes contaminantes según su volatilidad), cumpliendo con los procedimientos de 
calidad internos. 
 
Los procedimientos, técnicas y métodos analíticos empleados en laboratorio se recogen en el 
anexo A-7 “Procedimientos, técnicas y métodos analíticos empleados en el laboratorio”, así 
como en los correspondientes certificados de laboratorio que se incluyen en el Anexo A-3 de 
este informe. 
 
Los límites de detección varían en función del compuesto, de la técnica analítica empleada y del 
volumen de muestra analizada y se incluyen igualmente en los correspondientes certificados 
analíticos en el Anexo A-3. 
 

3.4. Criterios normativos 

 
3.4.1. Criterios normativos para suelos 
 
Se ha tomado como normativa los niveles genéricos de referencia (NGR) para la protección de 
la salud humana en suelos de uso urbano recogidos en el Anexo V del Real Decreto 9/2005, del 
14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y el valor de 50 
mg/kg indicado para aceites minerales en el Anexo IV de dicho Real Decreto, así como los 
Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para metales y metaloides para la protección de la salud 
humana en suelos de uso urbano editados por la Agencia de Residuos de Cataluña. 
 
Los estándares de calidad se recogen en el anexo A-6 ”Estándares de calidad”. 
 
3.4.2. Criterios normativos para aguas 
 
Se han considerado los valores genéricos de intervención (VGI) de los compuestos incluidos en 
la lista Quasar que indica los valores de referencia considerados por la Agencia Catalana del 
Agua (ACA) en emplazamientos contaminados por fuentes de origen puntual distintos a 
estaciones de servicio. En el caso de aquellos contaminantes analizados no incluidos en dicha 
lista (y por tanto sin valor de referencia), se han considerado como referencia los niveles de 
intervención de la Normativa Holandesa1, utilizados a nivel internacional para investigaciones 
medioambientales.  
 

                                                 
1 Circular sobre remediación del suelo. Netherlands Government Gazette of the April 2012, nº67. 
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Los valores establecidos por dicha norma se recogen en el anexo A-6 “Estándares de calidad”. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SUBTERRÁNEO 

4.1. Litología y estructura del terreno 

 
De manera general, los materiales atravesados en los puntos de muestreo presentan la siguiente 
secuencia de techo a muro: 
 
Material de relleno 
 
- Una solera de loseta de cemento o de hormigón de 0,05 m en la nave 4 (sondeos P7 y P8) y 
de entre 0,20 y 0,30 m en las naves 6A y 6B, presente en todos los puntos de muestreo. 
 
- Nivel A: Relleno antrópico formado por materiales heterogéneos (arcillas, arenas y grava) con 
fragmentos antrópicos (principalmente fragmentos de ladrillo y ocasionalmente escorias de 
fundición), desde la base de la solera hasta una profundidad media de 2,38 m (entre 0,5 m en 
P9 y 3,3 m en P7), con una permeabilidad aparente variable de baja a alta.  
 
Terreno natural 
 
- Nivel B: arcillas de color rojizo con cantos dispersos que aparece en los sondeos P8 y P9 
bajo el nivel de relleno antrópico, con un espesor medio de 1,15 m y con permeabilidad 
aparente baja a media. 
 
- Nivel C: limos areno-arcillosos de colores ocre y rojizos con cantos calcáreos, con un 
espesor medio de 3,4 m, que aparece en todos los sondeos excepto P8, a profundidades 
variables entre 1,3 (P9) y 3,3 (P7) m y cuya base se encuentra entre 4,0 (P7) y 8 m de 
profundidad (alcanza el fondo de los sondeos P10 y P11) . La permeabilidad aparente de este 
nivel es baja a media. 
 
- Nivel D: arenas y gravas arcillo-limosas (puntalmente llegan a ser arcillas con gravas) de 
colores marrones y rojizos y con cantos calcáreos. Este nivel no se ha reconocido en ninguno de 
los sondeos perforados en septiembre de 2015, aunque sí en el sondeo P4 (entre 5,00 y 7,10 m 
de profundidad, con permeabilidad aparente baja a media), al cual rodena los sondeos P9, P10 
y P11. 
 
- Nivel E: limos y arcillas margosas de colores ocres y verdes que se han cortado en el 
sondeo P9 entre 4,8 y 5,9 m de profundidad, con permeabilidad aparente baja. En este sondeo, 
bajo el nivel E aparecen unas arcillas algo arenosas con mica, muy compactas y secas, y con 
permeabilidad aparente baja a media, en las que termina el sondeo (a 8,00 m de profundidad). 
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Los detalles de los horizontes atravesados y la profundidad de los sondeos pueden verse en el 
anexo A-1 “Columnas litológicas”. 
 
Durante la perforación de los sondeos se detectó la presencia de niveles discontinuos de agua 
de muy poca entidad en los sondeos P10 (nave 6B) y P11 (6A2), que se instalaron como 
piezómetro, a una profundidad de 4,50 m en P11 y de 6,30 m en P10, en ambos casos dentro 
del nivel C. En P4, perforado en marzo de 2015 en la nave 6A2, se detectó presencia de agua a 
5,50 m de profundidad, asociada al nivel D. Estos tres sondeos se encuentran aproximadamente 
a la misma cota. 
 
En P3 (perforado en marzo de 2015), en el que se reconocieron los materiales del nivel D con 
una permeabilidad aparente mayor que en el resto de los sondeos, aunque no se cortó nivel de 
agua durante la perforación, se instaló piezómetro en su interior, considerando la posibilidad de 
aparición de agua pasado un tiempo tras la instalación del piezómetro, situación que no se ha 
producido.  
 
De igual modo, en P9 (perforado en septiembre de 2015) se han reconocido los materiales del 
nivel C a los que se encuentra asociada el agua en P10 y P11, sin que en P9 el suelo haya 
cedido agua al interior del piezómetro instalado en su interior. 
 
 

4.2. Características de la Zona No Saturada (ZNS) 

 
4.2.1. Extensión de la ZNS 
 
Se considera zona saturada a los materiales que forman el suelo de las naves 6A2 y 6B, hasta la 
profundidad media a la que se detectó la presencia de agua en el subsuelo de dichas naves 
durante la perforación de los sondeos P4, P10 y P11 (5,43 m). En el resto  de las naves 
investigadas en este estudio complementario no se ha detectado presencia de agua en el 
subsuelo hasta la profundidad máxima investigada por los sondeos (8,20 m), por lo que todos 
los materiales atravesados en los sondeos constituyen zona no saturada. 
 
 
4.2.2. Barreras a la percolación vertical de contaminantes 
 
Los materiales atravesados en la zona no saturada hasta alcanzar la profundidad del agua en los 
sondeos P4, P10 y P11, tienen permeabilidades aparentes bajas a media, y se considera que 
podrían actuar retardando la percolación de potenciales contaminantes desde la superficie hasta 
el agua reconocida en el subsuelo de las naves 6A2 y 6B, pero no constituyen una barrera que 
impida esta percolación de manera eficaz. 
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4.3. Características de la Zona Saturada (ZS) 

 
4.3.1. Niveles preferenciales de movilización horizontal 
 
Los sondeos realizados en la parcela han identificado la presencia de agua en el subsuelo que se 
ha cortado solamente en los sondeos P4, P10 y P11, en las naves 6A2 y 6B, a una profundidad 
media de 5,43 m, asociado lo materiales de los niveles C (limos areno-arcillosos con cantos 
calcáreos) y D (arenas y gravas arcillo-limosas). Este nivel de agua constituye un nivel 
discontinuo, posiblemente asociado a lentejones de mayor permeabilidad y extensión limitada 
dentro de los niveles C y D, y con la información obtenida en los sondeos, no puede 
considerase un nivel de movilización horizontal de importancia relevante. 
 
 
4.3.2. Medición de niveles piezométricos 
 
En la siguiente tabla aparecen recogidos los niveles piezométricos obtenidos en los trabajos 
realizados en septiembre de 2015: 
 
 

Tabla nº 4. Medidas piezométricas (16/09/2015) 

Piezómetro 
Cota 

topográfica 
(m) 

Nivel 
producto 

(m) 

Nivel 
piezométrico

(m) 

Espesor
aparente de

producto 
(m)

Cota 
piezómétrica 

(m) 

Características
organolépticas

P3 203,07 - - - - - 

P4 200,13 - 5,19 - 194,94 Sin alteración

P9 200,13 - - -  - 

P10 200,13 - 6,26 - 193,87 Sin alteración

P11 200,13 - 5,59 - 194,54 Sin alteración
Referencia: arqueta de protección de los piezómetros. 

 

La profundidad media del nivel piezométrico medido el día 16 de septiembre de 2015 se 
encontraba a 5,68 m, si bien se observa una clara diferencia (cercana al metro) entre las 
profundidades medidas en el piezómetro P10 y en los piezómetros P4 y P11, aunque los 
piezómetros se encuentran al mismo nivel.  
 
El agua no forma un nivel continuo pero en caso de considerarse como tal, con las mediciones 
piezométricas se calcula un gradiente de flujo subterráneo del 6,7% hacia el sureste, entre P4 y 
P10.   
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5. CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA 

5.1. Suelos 

 
5.1.1. Aire intersticial del suelo. Mediciones Head Space 
 
Durante la ejecución de los sondeos se llevó a cabo un análisis in situ sobre los testigos 
recuperados del contenido de compuestos volátiles orgánicos (COV) a intervalos de un metro 
de profundidad. La medición de COV se realizó mediante un analizador portátil de vapores 
orgánicos tipo PID (calibrado con isobuteno). Los resultados obtenidos en las mediciones de 
COV (ppm) en dichos testigos se recogen en la siguiente tabla: 
 

Tabla nº 5. Mediciones de COV en los testigos de los puntos de muestreo 

Profundidad
(m) P7 P8 P9 P10 P11

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 - - 0,0 0,0 0,0

6 - - 0,0 0,0 0,0

7 - - 0,0 0,0 0,0

8 - - 0,0 0,0 0,0

 

No se han detectado COV en ninguna de las mediciones realizadas. 
 
5.1.2. Alteraciones organolépticas 
 
Durante la ejecución de los sondeos se observaron los siguientes indicios de alteración 
organoléptica: 
 

 P7: color negruzco en el relleno antrópico desde 1,5 hasta 3,3 m de profundidad. 
 P8: color negruzco en el relleno antrópico entre 0,6 y7 2,5 m de profundidad. 
 P9: no se detectaron indicios organolépticos de afección. 
 P10: color negruzco en el relleno antrópico entre 0,2 m (inmediatamente bajo la solera 

de hormigón) y hasta 3,2 m de profundidad.  
 P11: color negruzco en el relleno antrópico entre 0,3 m (inmediatamente bajo la solera 

de hormigón) y hasta 2,4 m de profundidad. 
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5.1.3. Análisis de contaminantes 
 
Durante la realización de los puntos de muestreo se procedió a la toma de 2 muestras simples 
de suelo por sondeo, una en el relleno antrópico (análisis de metales) y otra en materiales de 
origen natural (análisis de TPH y PAH). Los criterios empleados para la selección de muestras 
fueron la concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV) medidos en campo mediante 
PID y las características organolépticas observadas en el suelo durante la perforación de los 
sondeos. 
 
Los resultados analíticos de laboratorio obtenidos en las muestras de suelo analizadas en 
septiembre de 2015 se exponen en las siguientes tablas, junto con los resultados obtenidos en 
las muestras de P3 y P4 analizadas en marzo de 2015, y sus valores de referencia, resaltando en 
negrita las concentraciones que superan los valores de referencia: 
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Tabla nº 6. Resultados analíticos de metales en muestras de suelo de relleno (marzo y septiembre 2015) 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S3 
(0,5m) 

S4 
(1,8m) 

S7 
(2,00) 

S8 
(1,50) 

S9 
(0,40) 

S10 
(0,80) 

S11 
(0,80) 

Incerti. 
(%) 

METALES 

Antimonio mg/kg 6 0,61 2,76 <0,50 <0,50 <0,51 <0,52 <0,50 20 
Arsénico mg/kg 30 16,2 27,0 13,4 18,6 62,0 50,3 64,7 20 

Bario mg/kg 880 64,5 205 172 97,7 105 93,6 153 20 
Berilio mg/kg 40 0,043 <0,010 2,63 2,18 0,872 2,18 1,22 20 

Cadmio mg/kg 5,5 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 - 
Cromo III mg/kg 1000 38,8 27,1 --- --- --- --- --- 20 

Cromo VI mg/kg 10 1,67 0,498 0,288 0,408 3,28 0,755 1,79 20,3 
Cromo (total) mg/kg - 40,4 27,6 34,5 29,8 48,5 25,4 53,8 20 

Cobalto mg/kg 45 12,4 20,3 18,1 13,2 9,63 15,5 13,6 20 
Cobre mg/kg 310 28,4 231 52,0 36,7 59,0 55,1 121 20 

Plomo mg/kg 60 28,0 123 20,2 68,9 34,0 35,8 68,6 20 
Mercurio mg/kg 3 <0,20 <0,21 <0,20 <0,20 <0,20 <0,21 <0,20 - 

Molibdeno mg/kg 7 7,83 10,1 15,9 10,6 0,77 29,4 3,13 20 
Níquel mg/kg 470 44,0 46,1 58,4 43,3 20,1 33,7 29,8 20 

Selenio mg/kg 7 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 - 
Talio mg/kg 4,5 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 - 

Estaño mg/kg 1000 <1,0 19,2 <1,0 1,8 3,8 3,5 9,8 20 
Vanadio mg/kg 190 80,6 52,7 88,8 62,9 24,5 64,0 42,0 20 

Zinc mg/kg 650 45,9 97,8 39,4 57,6 72,2 80,5 99,4 20 
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Tabla nº 7. Resultados analíticos de TPH y PAH en muestras de suelo natural (marzo y septiembre de 2015) 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S3 
(2,5m) 

S4 
(4,0m) 

S7 
(4,00) 

S8 
(3,00) 

S9 
(1,20) 

S10 
(4,00) 

S11 
(3,40) 

Incerti. 
(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) mg/kg 

50 
<35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 - 

C10-C28 (DRO) mg/kg 20 <12 <12 <12 <12 <12 <12 - 

PAH 

Naftaleno mg/kg 8 0,407 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Acenaftileno mg/Kg - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010  

Acenafteno mg/kg 60 0,021 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Fluoreno mg/kg 50 0,057 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Fenantreno mg/Kg - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010  
Antraceno mg/kg 100 0,118 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Fluoranteno mg/kg 80 1,20 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Pireno mg/kg 60 1,03 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Benzo(a)antraceno mg/kg 2 0,578 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Criseno mg/kg 100 0,588 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 2 0,854 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Benzo(k)fluoranteno mg/kg 20 0,333 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,2 0,553 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kg 3 0,421 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/Kg - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010  
Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,3 0,113 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
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Los resultados analíticos de laboratorio obtenidos en las muestras de suelo en el presente 
estudio, muestran los siguientes resultados: 
 
- TPH: en las muestras de delimitación obtenidas en septiembre de 2015 no se ha 
detectado presencia de TPH, por lo que la presencia de estos compuestos en el subsuelo de las 
naves estudiadas en septiembre de 2015 se limita puntualmente a la muestra obtenida en 
marzo de 2015 en P3 a 2,5 m de profundidad, con una concentración inferior al valor de 
referencia. 
 
- PAH: en las muestras de delimitación obtenidas en septiembre de 2015 no se ha 
detectado presencia de PAH en concentraciones superiores a los valores de referencia para cada 
uno de estos compuestos. La afección (concentraciones superiores a los valores de referencia) 
por PAH en el subsuelo de las naves 4 y 6 se limita a una afección puntal por benzo(a)pireno en 
el suelo de origen natural en el entorno cercano al sondeo P3 (muestra S3 a 2,5 m de 
profundidad), en la nave 4, delimitada por los resultados obtenidos en los sondeos P7 y P8, en 
esta misma nave. 
 
- METALES: la concentración de plomo supera el valor de referencia para este metal en la 
muestra del relleno obtenida en marzo de 2015 en P4 a 0,5 m de profundidad, así como en las 
muestras obtenidas en septiembre de 2015 en P8 (a 1,5 m) y P11 (a 0,8 m), con 
concentraciones que oscilan entre 68,6 mg/Kg en la muestra de P11 y 123 mg/Kg en la 
muestra de P4. La concentración de molibdeno supera su valor de referencia en las muestras de 
relleno obtenidas en marzo de 2015 en P3 (a 0,5 m) y P4 (a 1,8 m), así como en las muestras 
de relleno tomadas en septiembre de 2015 en P7 (a 2,0 m), P8 (a 1,5 m) y P10 (a 0,8m), con 
concentraciones que oscilan entre 7,83 mg/Kg en P3 y 29,4 mg/Kg en P10. Asimismo, en 
septiembre de 2015 se han detectado concentraciones de arsénico que superan su valor de 
referencia (en marzo de 2015 no se detectaron concentraciones de este metal superiores a su 
valor de referencia) en el relleno de P9 (62,0 mg/Kg), P10 (50,3 mg/Kg) y de P11 (64,7 
mg/Kg), en las naves 6A (1 y 2) y 6B. 
 
Los resultados analíticos en suelo se muestran en el Plano 06, en que para simplificar se han 
incluido solo aquellos resultados que superan los valores de referencia considerados. 
 
Así mismo, con el objetivo de cumplir con los procedimientos de calidad internos, se ha tomado 
un duplicado (SD) de la muestra de suelo S7 (4,00), así como una muestra de blanco de suelo 
(SB) que acompañó a las muestras durante el transporte. La siguiente tabla muestra los 
resultados obtenidos en la muestra de suelo S7 (4,00) y en las muestras de duplicado (SD) y 
blanco (SB): 
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Tabla nº 8. Resultados analíticos en suelo (septiembre 2015). Muestras de control 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S7 
(4,00m) 

SD SB Incerti. 
(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) mg/kg 

50 
<35 <35 <35 - 

C10-C28 (DRO) mg/kg <12 <12 <12 - 

PAH 

Naftaleno mg/kg 8 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Acenaftileno mg/Kg - <0,010 <0,010 <0,010 - 

Acenafteno mg/kg 60 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Fluoreno mg/kg 50 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Fenantreno mg/Kg - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Antraceno mg/kg 100 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Fluoranteno mg/kg 80 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Pireno mg/kg 60 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Benzo(a)antraceno mg/kg 2 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Criseno mg/kg 100 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 2 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Benzo(k)fluoranteno mg/kg 20 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,2 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kg 3 <0,010 <0,010 <0,010 - 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/Kg - <0,010 <0,010 <0,010 - 
Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,3 <0,010 <0,010 <0,010 - 

METALES 

Antimonio mg/kg 6 - - <0,50 - 

Arsénico mg/kg 30 - - 7,85 20 
Bario mg/kg 880 - - 10,8 20 

Berilio mg/kg 40 - - 0,455 20 
Cadmio mg/kg 5,5 - - <0,40 - 

Cromo III mg/kg 1000 - - --- 20 
Cromo VI mg/kg 10 - - 0,147 20 

Cromo (total) mg/kg - - - 3,65 20,1 
Cobalto mg/kg 45 - - 2,38 20 

Cobre mg/kg 310 - - 3,3 20 
Plomo mg/kg 60 - - 4,7 20 

Mercurio mg/kg 3 - - <0,20 - 
Molibdeno mg/kg 7 - - <0,40 - 

Níquel mg/kg 470 - - 2,8 20 
Selenio mg/kg 7 - - <2,0 - 

Talio mg/kg 4,5 - - <0,50 - 
Estaño mg/kg 1000 - - <1,0 - 

Vanadio mg/kg 190 - - 13,2 20 
Zinc mg/kg 650 - - 7,8 20 

 

En las muestras de suelo S7 (4,00) y SD, no se ha detectado ninguno de los compuestos 
analizados (concentraciones inferiores a los límites de detección), por lo que el muestreo se 
considera válido.  
 
En la muestra de blanco SB se han obtenido resultados inferiores a los límites de detección para 
los TPH y PAH y las concentraciones de los metales detectados son inferiores a los valores de 
referencia considerados para cada uno de estos metales, con lo cual el muestreo es válido. 
Los resultados analíticos se recogen en el anexo A-3 “Informes de laboratorio”. 
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5.2. Aguas 

 
En septiembre de 2015 se han analizado muestras del agua captada por los piezómetros P4, 
P10 y P11 (P9 y P3 no han captado agua). 
 
Antes de tomar las muestras de agua se procedió a purgar el agua contenida en su interior. El 
purgado se realizó extrayendo el agua contenida en los piezómetros mediante un bailer, hasta 
secar los piezómetros, repitiendo la purga hasta extraer un mínimo de 3,5 veces el volumen 
inicial de agua acumulada en el piezómetro. Realizado el purgado, se dejó un tiempo de 
estabilización hasta recuperar el nivel de agua inicial. A continuación se llevó a cabo la toma de 
las muestras. 
 
Los resultados analíticos obtenidos en laboratorio se exponen en la siguiente tabla, junto con 
sus respectivos valores de referencia (Valor Genérico de Intervención (VGI) de la Agencia 
Catalana del Agua y niveles de intervención holandeses en el caso de compuestos sin valor VGI 
definido), y también incluye a nivel informativo el valor del Valor Genérico de No Riesgo 
(VGNR) de la Agencia Catalana del Agua: 
 

Tabla nº 9. Resultados analíticos en agua subterránea (septiembre de 2015) 

Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P4 P10 P11 
Incerti. 

(%) 

COV HALOGENADOS 

1,1,1,2-tetracloroetano µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,1,1-tricloroetano µg/l - 300(1) <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,1,2,2,-tetracloroetano µg/l 7 30 <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,1,2-tricloroetano µg/l 20 90 <0,20 <0,20 <0,20 - 
1,1-dicloroetano µg/l 50 150 <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,1-dicloropropileno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2,3-triclorobenceno µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,2,3-tricloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2,4-triclorobenceno µg/l 150 350 <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2-dibromoetano (EDB) µg/l - - <0,50 <0,50 <0,50 - 

1,2-diclorobenceno µg/l 500 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,2-dicloroetano µg/l 10 50 <0,50 <0,50 <0,50 - 

1,2-dicloropropano µg/l 10 25 <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,3,5-triclorobenceno µg/l - - <0,20 <0,20 <0,20 - 
1,3-diclorobenceno µg/l 300 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,3-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,4-diclorobenceno µg/l 50 150 <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,2-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

2-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
4-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Bromobenceno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Bromoclorometano µg/l - - <2,0 <2,0 <2,0 - 
Bromodiclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 

Bromoformo µg/l 150 450 <0,20 <0,20 <0,20 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P4 P10 P11 Incerti. 
(%) 

Bromometano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Clorobenceno µg/l 80 240 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Cloroetano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cloroformo µg/l 70 210 0,52 0,57 0,67 40 

Clorometano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cis-1,2-dicloroetileno µg/l - - 4,20 3,79 3,94 40 

Cis-1,3-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Dibromoclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 

Dibromometano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Diclorodifluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Diclorometano µg/l 250 750 <6,0 <6,0 <6,0 - 
Hexaclorobutadieno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Diclorobenceno (suma de 3) µg/l - 50(1) <0,30 <0,30 <0,30 - 
Triclorobenceno (suma de 3) µg/l - 10(1) <0,40 <0,40 <0,40 - 
Trihalometano (suma de 4) µg/l - - 0,52 0,57 0,63 - 
Etenos clorados (suma de 5) µg/l - - 193 114 122 - 

Tetraclorometano µg/l 8 30 <0,10 <0,10 <0,10 - 
Trans-1,2-dicloroetileno µg/l 80 240 0,36 <0,10 <0,10 40 

Trans-1,2-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,1-dicloroetileno µg/l 10 

(suma 
de los 
tres) 

50 <0,10 <0,10 <0,10 - 
Tricloroetileno µg/l 60 0,84 0,80 0,84 40 

Tetracloroetileno µg/l 75 188 110 117 40 

Triclorofluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cloruro de vinilo µg/l 0,25 5 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Suma de 1,2-dicloroetilenos µg/l - 20(1) 4,56 3,79 3,94 - 
(1) Valor de intervención en la normativa holandesa, tomado como referencia en ausencia de VGI. 

 

Los resultados analíticos de laboratorio obtenidos en las muestras de agua subterránea muestran 
los siguientes resultados: 
 
- COV HALOGENADOS: se ha detectado tetracloroetileno en concentraciones que 
superan el valor de Referencia (VGI de la Agencia Catalana del Agua) en las tres muestras de 
agua analizadas (P4, P10 y P11). A nivel de trazas, en concentraciones inferiores al valor de 
referencia (VGI) e incluso al Valor Genérico de No riesgo (VGNR) incluido a título informativo, 
se detectó  cloroformo y tricloroetileno en las tres muestras analizadas (P4, P10 y P11) y trans- 
1,2-dicloroetileno en P4. Además en las tres muestras (P4, P10 y P11) se ha detectado cis-1,2-
dicloroetileno, sin valor de referencia (la suma de cis+trans 1,2-dicloroetileno es inferior al Nivel 
de Intervención en la normativa holandesa (0,020 mg/l), que también se toma como 
referencia). 
 
- El resto de contaminantes analizados no se ha detectado en ninguna de las muestras de 
agua subterránea analizadas. 
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Así mismo, con el objetivo de cumplir con los procedimientos de calidad internos, se ha tomado 
un duplicado (PD) de la muestra de agua de P4, así como una muestra de blanco de agua (PB) 
que acompañaron a las muestras durante el transporte. La siguiente tabla muestra los resultados 
obtenidos en la muestra de agua de P4 y en las muestras de duplicado (PD) y blanco (PB): 
 

Tabla nº 10. Resultados analíticos en agua (septiembre 2015). Muestras de control PD y PB 

Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P4 PD PB Incerti. 
(%) 

COV HALOGENADOS 

1,1,1,2-tetracloroetano µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,1,1-tricloroetano µg/l - 300(1) <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,1,2,2,-tetracloroetano µg/l 7 30 <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,1,2-tricloroetano µg/l 20 90 <0,20 <0,20 <0,20 - 
1,1-dicloroetano µg/l 50 150 <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,1-dicloropropileno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2,3-triclorobenceno µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,2,3-tricloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2,4-triclorobenceno µg/l 150 350 <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2-dibromoetano (EDB) µg/l - - <0,50 <0,50 <0,50 - 

1,2-diclorobenceno µg/l 500 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,2-dicloroetano µg/l 10 50 <0,50 <0,50 <0,50 - 

1,2-dicloropropano µg/l 10 25 <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,3,5-triclorobenceno µg/l - - <0,20 <0,20 <0,20 - 
1,3-diclorobenceno µg/l 300 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,3-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,4-diclorobenceno µg/l 50 150 <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,2-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

2-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
4-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Bromobenceno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Bromoclorometano µg/l - - <2,0 <2,0 <2,0 - 
Bromodiclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 

Bromoformo µg/l 150 450 <0,20 <0,20 <0,20 - 
Bromometano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Clorobenceno µg/l 80 240 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Cloroetano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cloroformo µg/l 70 210 0,52 0,49 <0,10 40 

Clorometano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cis-1,2-dicloroetileno µg/l - - 4,20 4,10 <0,10 40 

Cis-1,3-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Dibromoclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 

Dibromometano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Diclorodifluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Diclorometano µg/l 250 750 <6,0 <6,0 <6,0 - 
Hexaclorobutadieno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Diclorobenceno (suma de 3) µg/l - 50(1) <0,30 <0,30 <0,30 - 
Triclorobenceno (suma de 3) µg/l - 10(1) <0,40 <0,40 <0,40 - 
Trihalometano (suma de 4) µg/l - - 0,52 <0,50 <0,50 - 
Etenos clorados (suma de 5) µg/l - - 193 166 <0,60 - 

Tetraclorometano µg/l 8 30 <0,10 <0,10 <0,10 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P4 PD PB Incerti. 
(%) 

Trans-1,2-dicloroetileno µg/l 80 240 0,36 0,33 <0,10 40 
Trans-1,2-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

1,1-dicloroetileno µg/l 10 
(suma 
de los 
tres) 

50 <0,10 <0,10 <0,10 - 
Tricloroetileno µg/l 60 0,84 0,79 <0,10 40 

Tetracloroetileno µg/l 75 188 161 <0,20 40 

Triclorofluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cloruro de vinilo µg/l 0,25 5 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Suma de 1,2-dicloroetilenos µg/l - 20(1) 4,56 4,43 <0,20 - 
(1) Valor de intervención en la normativa holandesa, tomado como referencia en ausencia de VGI. 

 

En las muestras de agua de P4 y su duplicado (PD) los resultados obtenidos cumplen con los 
criterios de calidad internos, por lo que el muestreo se considera válido.  
 
En la muestra de blanco de agua se han obtenido resultados inferiores a los límites de detección 
en todos compuestos analizados, por lo que el muestreo se considera válido.  
 
También por motivos de calidad interna, se tomaron muestras del agua de lavado de la batería 
de perforación durante los sondeos, en las que se han analizado dos paquetes analíticos de 
amplio espectro que incluyen TPH, PAH, COV halogenados y metales, parámetros analizados 
en las muestras de suelo y/o en agua del subsuelo. Los resultados obtenidos en estos análisis se 
muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla nº 11. Resultados analíticos en agua (septiembre 2015). Muestras de control PBL y PBLV 

Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

PBL PBLV Incerti. 
(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) µg/l 

5000 (suma) 
<50 <50 - 

C10-C28 (DRO) µg/l <35 <35 - 

PAH 

Naftaleno µg/l 500 <0,100 <1,0 - 

Acenaftileno µg/l - <0,010 --- - 
Acenafteno µg/l 1000 <0,010 --- - 

Fluoreno µg/l 150 <0,020 --- - 
Fenantreno µg/l 150 <0,030 --- - 

Antraceno µg/l 5(1) <0,020 --- - 
Fluoranteno µg/l 250 <0,030 --- - 

Pireno µg/l 120 <0,060 --- - 
Benzo(a)antraceno µg/l 1 <0,010 --- - 

Criseno µg/l 12 <0,010 --- - 
Benzo(b)fluoranteno µg/l 0,20 <0,010 --- - 

Benzo(k)fluoranteno µg/l 1 <0,010 --- - 
Benzo(a)pireno µg/l 0,010 <0,020 --- - 

Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l 0,07 <0,010 --- - 
Benzo(g,h,i)perileno µg/l 0,05(1) <0,010 --- - 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/l - <0,010 --- - 

COV HALOGENADOS 1,1,1,2-tetracloroetano µg/l - --- <0,10 - 
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Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

PBL PBLV 
Incerti. 

(%) 

1,1,1-tricloroetano µg/l 300(1) --- <0,10 - 

1,1,2,2,-tetracloroetano µg/l 30 --- <1,0 - 
1,1,2-tricloroetano µg/l 90 --- <0,20 - 

1,1-dicloroetano µg/l 150 --- <0,10 - 
1,1-dicloropropileno µg/l - --- <1,0 - 

1,2,3-triclorobenceno µg/l - --- <0,10 - 

1,2,3-tricloropropano µg/l - --- <1,0 - 
1,2,4-triclorobenceno µg/l 350 --- <0,10 - 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l - --- <1,0 - 
1,2-dibromoetano (EDB) µg/l - --- <0,50 - 

1,2-diclorobenceno µg/l 1000 --- <0,10 - 
1,2-dicloroetano µg/l 50 --- <0,50 - 

1,2-dicloropropano µg/l 25 --- <1,0 - 
1,3,5-triclorobenceno µg/l - --- <0,20 - 

1,3-diclorobenceno µg/l 1000 --- <0,10 - 
1,3-dicloropropano µg/l - --- <1,0 - 

1,4-diclorobenceno µg/l 150 --- <0,10 - 

2,2-dicloropropano µg/l - --- <1,0 - 

2-clorotolueno µg/l - --- <1,0 - 

4-clorotolueno µg/l - --- <1,0 - 

Bromobenceno µg/l - --- <1,0 - 

Bromoclorometano µg/l - --- <2,0 - 

Bromodiclorometano µg/l - --- <0,10 - 

Bromoformo µg/l 450 --- <0,20 - 

Bromometano µg/l - --- <1,0 - 

Clorobenceno µg/l 240 --- <0,10 - 

Cloroetano µg/l - --- <1,0 - 

Cloroformo µg/l 210 --- <0,10 - 

Clorometano µg/l - --- <1,0 - 

Cis-1,2-dicloroetileno µg/l - --- <0,10 - 

Cis-1,3-dicloropropeno µg/l - --- <1,0 - 

Dibromoclorometano µg/l - --- <0,10 - 

Dibromometano µg/l - --- <1,0 - 

Diclorodifluormetano µg/l - --- <1,0 - 

Diclorometano µg/l 750 --- <6,0 - 

Hexaclorobutadieno µg/l - --- <1,0 - 

Diclorobenceno (suma de 3) µg/l 50(1) --- <0,30 - 

Triclorobenceno (suma de 3) µg/l 10(1) --- <0,40 - 

Trihalometano (suma de 4) µg/l - --- <0,50 - 

Etenos clorados (suma de 5) µg/l - --- <0,60 - 

Tetraclorometano µg/l 30 --- <0,10 - 

Trans-1,2-dicloroetileno µg/l 240 --- <0,10 - 

Trans-1,2-dicloropropeno µg/l - --- <1,0 - 

1,1-dicloroetileno µg/l 50 --- <0,10 - 

Tricloroetileno µg/l 60 --- <0,10 - 

Tetracloroetileno µg/l 75 --- <0,20 - 

Triclorofluormetano µg/l - --- <1,0 - 

Cloruro de vinilo µg/l 5 --- <0,10 - 
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Aguas Unidad 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

PBL PBLV 
Incerti. 

(%) 

Suma de 1,2-dicloroetilenos µg/l 20(1) --- <0,20 - 

METALES 

Antimonio µg/l 60 <10 --- - 

Arsénico µg/l 40 <5 --- - 
Bario µg/l 625(1) 55,3 --- 10 

Berilio µg/l - <0,20 --- - 
Cadmio µg/l 70 <0,40 --- - 

Cromo (total) µg/l 30(1) <1 --- - 
Cobalto µg/l 100(1) <2,0 --- - 

Cobre µg/l 75(1) <2,0 --- - 
Plomo µg/l 75(1) <5,0 --- - 

Manganeso µg/l - 2,07 --- - 
Mercurio µg/l 1,5 <0,010 --- - 

Molibdeno µg/l 300(1) 13,3 --- 10 
Níquel µg/l 75(1) <2,0 --- - 

Selenio µg/l - <10 --- - 
Talio µg/l - <10 --- - 

Vanadio µg/l - <1,0 --- - 
Zinc µg/l 800(1) 11,5 --- - 

(1) Valor de intervención en la normativa holandesa, tomado como referencia en ausencia de VGI. 

 
En las muestras de agua de limpieza de la batería de perforación (PBL y PBLV) no se ha 
detectado la presencia de TPH, PAH o COV halogenados, y tan solo se ha detectado la 
presencia de algunos metales en concentraciones inferiores a sus respectivos valores de 
referencia (el manganeso no dispone de valor de referencia), por lo que estas muestras cumplen 
los criterios internos de calidad, y el muestreo se considera válido. 
 

5.3. Distribución de la afección en el subsuelo 

 
5.3.1. Distribución de la afección en los suelos 
 
Con los resultados analíticos obtenidos se observa la presencia de afección puntual por 
benzo(a)pireno en el suelo de natural en el entorno cercano al sondeo P3 (nave 4), delimitada 
por las concentraciones obtenidas (inferiores al límite de detección) en el suelo de origen natural 
de los sondeos P7 y P8 (al norte y sur respectivamente de P3, dentro de la misma nave). 
 
En el relleno antrópico se ha identificado afección por arsénico en los sondeo P9, P10 y P11, en 
las naves 6A (1 y 2) y 6B, por plomo en P4 y P11 (nave 6A2) y puntualmente en P8 (en la 
entrada a la nave 4, no se ha detectado esta afección en los restantes sondeos en el interior de 
esta nave, P3 y P7), y por molibdeno en todos los sondeos de la nave 4 (P3, P7 y P8) y en una 
parte de las naves 6A2 (sondeo P4) y 6B (sondeo P10). Con estos resultados cabe considerar la 
presencia de afección irregular por arsénico, plomo y molibdeno en el relleno antrópico bajo la 
solera de las naves 4 y 6 (A1, A2 y B), así como de la vivienda abandonada entre ellas (nave 5) 
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cuyo subsuelo no se ha investigado. La profundidad de este relleno antrópico identificada en los 
sondeos realizados osciló entre 0,5 m (en P9) y 3,8 m (en P4), con una media de 2,64 m. 
 
 
5.3.2. Distribución de la afección en las aguas subterráneas 
 
Durante la ejecución de los puntos de muestreo se detectó la presencia de lentejones de agua 
de escasa entidad y poca continuidad lateral en los sondeos P4, P10 y P11, perforados en el 
interior de las naves 6A2 y 6B. En las tres se ha detectado afección por Tetracloroetileno en 
concentraciones que superan su valor de referencia. 

 

5.4. Compatibilidad del suelo en relación con el uso actual 

 
Teniendo en cuenta los datos analíticos obtenidos y los valores normativos considerados en el 
emplazamiento la aptitud del suelo con los usos actuales y/o futuros previstos en el 
emplazamiento quedará sujeta a los resultados de una valoración cuantitativa de riesgos de las 
concentraciones de benzo(a)pireno detectadas en el suelo de origen natural (afección puntual, 
en P3), arsénico, plomo y molibdeno en suelo de relleno antrópico y de tetracloroetileno en el 
agua del subsuelo. 
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6. DESVIACIONES RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS, Y OMISIONES O 
AMPLIACIONES CON RESPECTO AL ÁMBITO ORIGINAL DE LA OFERTA 

 

En cuanto a desviaciones respecto a los procedimientos de trabajo, la temperatura de las 
muestras superó, durante el transporte entre el emplazamiento y el laboratorio, la temperatura 
de 10ºC indicada en los procedimientos internos de calidad. Los procedimientos internos de 
calidad consideran una temperatura máxima de 10ºC durante el muestreo y transporte de las 
muestras hasta el laboratorio, a fin de asegurar que no se producen perdidas de contaminantes 
de las muestras por volatilización que puedan dar lugar a concentraciones inferiores a los valores 
de referencia (y por tanto conformes con respecto a estos valores) en muestras originalmente 
con concentraciones superiores a estos valores de referencia (y por tanto no conformes). Que se 
supere la temperatura indicada en los procedimientos internos no significa necesariamente que 
se produzca pérdida de contaminantes si el muestreo se ha realizado correctamente, los 
recipientes y sus tapas son los adecuados para evitar la pérdida de contaminantes por 
volatilización y los recientes se encuentran bien cerrados, sino que es una medida adicional. 
 
En el caso de las muestras del emplazamiento inspeccionado, a pesar de haberse superado la 
temperatura de 10º C durante el transporte de las muestras se considera que esta desviación no 
tiene influencia en el resultado final de la inspección, ya que no existe conformidad con respecto 
a los criterios normativos. 
 
Por otro lado se superó ligeramente el tiempo de 48 horas recomendado en los procedimientos 
internos de calidad, 2 y 1 horas respectivamente para cada uno de los lotes de muestras 
enviadas), aunque se considera que esta deviación no tiene influencia en el resultado final de la 
inspección por los mismos motivos indicados en el caso de la temperatura. 
 
No se han registrado omisiones o ampliaciones con respecto al ámbito original de la oferta. 
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7. COMPARACIÓN CON NIVELES DE REFERENCIA 
 
Teniendo en cuenta los resultados analíticos de las muestras de suelo y agua tomadas en la 
presente caracterización complementaria del subsuelo, y habiéndose considerado los respectivos 
valores de incertidumbre, se superan los criterios normativos tomados como referencia (NGR del 
para la salud humana en suelos de uso urbano indicados en el Anexo V del RD 9/2005, valor de 
50 mg/kg para aceites minerales en suelo indicado en el Anexo IV del RD 9/2005, NGR para 
metales en suelos de uso urbano de la Agencia de Residuos Catalana, Valores Genéricos de 
Intervención (VGI) en agua de la lista Quasar considerados por la Agencia Catalana del Agua 
(ACA) en emplazamientos contaminados por fuentes de origen puntual distintos a estaciones de 
servicio, y Niveles de Intervención en aguas subterráneas en la legislación holandesa para los 
parámetros analizados en agua sin VGI en la mencionada lista Quasar) para benzo(a)pireno, 
arsénico, plomo y molibdeno en suelo y para Tetracloroetileno en agua. Por tanto, en la 
presente inspección no existe conformidad con respecto al criterio normativo indicado. 
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

El presente documento, “Estudio Complementario de Caracterización de la Calidad del Suelo”, 
recoge los trabajos, resultados y conclusiones obtenidos en las parcelas 
7908802DG1070B0001KO (c/ Navas de Tolosa nº 81) y 7908804DG1070B0001DO (c/ Pare 
Font 120-124), ocupadas por naves industriales en desuso en una antigua zona industrial 
situada en el centro de Terrassa (Barcelona), en las que se habían detectado indicios de afección 
en un estudio previo (“Estudio de Caracterización Inicial de Suelos”, fechado en abril de 2015). 
 
Teniendo en cuenta los resultados analíticos de las muestras de suelo y agua tomadas en la 
presente caracterización complementaria del subsuelo, y habiéndose considerado los respectivos 
valores de incertidumbre, se superan los criterios normativos tomados como referencia (NGR del 
para la salud humana en suelos de uso urbano indicados en el Anexo V del RD 9/2005, valor de 
50 mg/kg para aceites minerales en suelo indicado en el Anexo IV del RD 9/2005, NGR para 
metales en suelos de uso urbano de la Agencia de Residuos Catalana, Valores Genéricos de 
Intervención (VGI) en agua de la lista Quasar considerados por la Agencia Catalana del Agua 
(ACA) en emplazamientos contaminados por fuentes de origen puntual distintos a estaciones de 
servicio, y Niveles de Intervención en aguas subterráneas en la legislación holandesa para los 
parámetros analizados en agua sin VGI en la mencionada lista Quasar) para benzo(a)pireno, 
arsénico, plomo y molibdeno en suelo y para Tetracloroetileno en agua. Por tanto, en la 
presente inspección no existe conformidad con respecto al criterio normativo indicado. 
 
La afección  por benzo(a)pireno en el suelo de origen natural detectada en la investigación 
inicial en el sondeo P3 (nave 4), ha quedado delimitada en el entorno cercano a este sondeo 
por las concentraciones obtenidas (inferiores al límite de detección) en el suelo de origen natural 
de los sondeos P7 y P8 (al norte y sur respectivamente de P3, dentro de la misma nave), por lo 
que constituye una afección muy puntual. 
 
En cuanto a la afección por metales en el relleno antrópico bajo las naves, con las 
concentraciones obtenidas en la caracterización complementaria cabe considerar la presencia de 
afección irregular por arsénico, plomo y molibdeno en el relleno antrópico bajo la solera de las 
naves 4 y 6 (A1, A2 y B), así como de la vivienda abandonada entre ellas (nave 5) cuyo 
subsuelo no se ha investigado. La profundidad de este relleno antrópico identificada en los 
sondeos realizados en ambas campañas de caracterización osciló entre 0,5 m (en P9) y 3,8 m 
(en P4), con una media de 264 m. 
 
En cuanto al agua en el subsuelo de las parcelas, se ha detectado afección por tetracloroetileno 
en el agua de los piezómetros P4, P10 y P11 (Naves 6A2 y 6B, que corresponden a la zona 
oeste de la parcela 7908804DG1070B0001DO), en concentraciones que superan su Valor 
Genérico de Intervención en la lista Quasar. Este agua se encuentra asociada a lentejones de 
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escasa entidad y poca continuidad lateral en materiales con mayor permeabilidad relativa dentro 
de los materiales poco permeables que componen el subsuelo de las parcelas estudiadas. 
 
Teniendo en cuenta los datos analíticos obtenidos y los valores normativos considerados en el 
emplazamiento la aptitud del suelo con los usos actuales y/o futuros previstos en el 
emplazamiento quedará sujeta a los resultados de una valoración cuantitativa de riesgos de las 
concentraciones de benzo(a)pireno detectadas en el suelo de origen natural (afección puntual, 
en P3), arsénico, plomo y molibdeno en suelo de relleno antrópico y de tetracloroetileno en el 
agua del subsuelo. 
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ANEXO A-1: COLUMNAS LITOLÓGICAS 



Telefono:
Fax:
e-mail:

Prof Nivel Símbolo Muestra COV
(m) prod./piez. estrat. N B M A (ppm)

Primera aparición de agua:  4,50 m.
Nivel inicial de desarrollo:  5,51 m.
Modo de desarrollo: Bailer.
Caudal:  1 l/min.                            Tiempo de desarrollo:  30 min.                             Volúmen extraído:  30 l.

Número de Perforación/Pozo: P11
Localización:

C/ Navas de Tolosa, 69
T.M. Terrasa 

(+34) 91 736 21 77 Fecha inicio 15/09/2015
(+34) 91 358 94 60 Fecha fin 15/09/2015
ag@agambiental.com Empresa perforista Neotest

Supervisor Juan Carlos Álvarez

Descripción de muestra
Perforación Espacio 

anular
K visual

Características organolépticas
116 mm

0 2"

0,5

Hormigón

1
S11 (0,80 m)

0,0

1,5

2

Gravilla

0,0

2,5

3

7 0,0

0,0

3,5

4

S11 (3,40 m)

0,0

4,5

5

8 0,0
Fin del sondeo P10 (8,00 m)

DETALLES DEL DESARROLLO DEL PIEZÓMETRO

Nivel de agua tras el desarrollo: Seco.

0,0

5,5

6 0,0

6,5

Cemento

Bentonita

Relleno antrópico areno-arcilloso con 
fragmentos de ladrill, cantos, materia 

orgánica, etc. Poco compacto. Colores rojizos 
y gris-negro. 

Limos arcillosos de color marrón-rojizo. 
Compactación media. Humedo. 

Limo marón-ocre, muy húmedo y lpástico. 
Saturado de agua a partir de 4,50.Con grava 

a partir de 7,60 m.

Depresión de nivel: 2,49 m.
Características organolépticas del agua: Sin alteraciones organolépticas.
Observaciones: 

5,59 m

Color negruzco

Nivel piez. 
(16/09/15)

7,5

TU
B
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ANEXO A-2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ANEXO A-3: INFORMES DE LABORATORIO 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR1560848 27-NOV-2015

:Amendment 2

:: LaboratoryClient ALS Czech Republic, s.r.o.HERA TRATESA S.A.U

: :ContactContact Client ServiceJuan Carlos Alvarez

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  

Czech Republic 190 00

C/ isla de Hierro. 7 1a Planta  Oficina 

1.4.

San Sebastián de los Reyes

Madrid Spain 28703

:: E-mailE-mail juan.carlos.alvarez@heraholding.com customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

:: FacsimileFacsimile ---- +420 284 081 635

::Project 2801-06095 TER Page 1 of 10

:Order number ---- :Date Samples 

Received

17-SEP-2015

::C-O-C number ---- Quote number PR2014HERTR-ES0002 

(ES-310-14-0697)
Site : ---- :Date of test 17-SEP-2015 - 24-NOV-2015

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Sample(s) PR1560848/013 method W-TPHFID14 was/were decanted prior to analysis.

Sample(s) PR1560848/013 was/were decanted prior to analysis.

Amendment No.2 - correct sample names for PR1560848/001,002.

Responsible for accuracy Testing Laboratory Accredited by CAI 

according to CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Signatories Position

Zdenek Jirak Environmental Business Unit 

Manager

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu
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Work Order :

:Client

PR1560848  Amendment 2

HERA TRATESA S.A.U

Analytical Results

SDS7 (4,00)S7 (2,00)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1560848001 PR1560848002 PR1560848003

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Moisture S-DRY-GRCI %0.10 14.514.1-------- ±6.2 %±6.2 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 85.585.9±6.0 %88.9 ±6.0 %±6.0 %

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 --------±20.3 %0.288 --------

Extractable Metals / Major Cations
Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ------------<0.50 --------

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 --------±20.0 %13.4 --------

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 --------±20.0 %172 --------

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 --------±20.0 %2.63 --------

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 ------------<0.40 --------

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 --------±20.0 %34.5 --------

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 --------±20.0 %18.1 --------

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 --------±20.0 %52.0 --------

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 --------±20.0 %20.2 --------

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ------------<0.20 --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 --------±20.0 %15.9 --------

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 --------±20.0 %58.4 --------

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 ------------<2.0 --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ------------<0.50 --------

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ------------<1.0 --------

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 --------±20.0 %88.8 --------

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 --------±20.0 %39.4 --------

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 <12<12-------- --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) S-VPHFID03 mg/kg DW35.0 <35.0<35.0-------- --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Acenaphthylene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Acenaphthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Fluorene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Phenanthrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Benz(a)anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Chrysene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Benzo(b)fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Benzo(k)fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Benzo(a)pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Benzo(g.h.i)perylene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Dibenz(a.h)anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010-------- --------

Sum of 16 PAH S-PAHGMS01 mg/kg DW0.160 <0.160<0.160-------- --------

Chromatogram
Chromatogram S-CHRM-GC14 -- AttachedAttached-------- --------

S8 (3,00)S8 (1,50)SBClient sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1560848004 PR1560848005 PR1560848006

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu
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Work Order :

:Client

PR1560848  Amendment 2

HERA TRATESA S.A.U

S8 (3,00)S8 (1,50)SBClient sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1560848004 PR1560848005 PR1560848006

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Moisture S-DRY-GRCI %0.10 16.0----±6.5 %6.41 ±6.2 %----

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 84.084.8±6.0 %93.6 ±6.0 %±6.0 %

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 ----0.408±21.1 %0.147 ----±20.1 %

Extractable Metals / Major Cations
Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----<0.50----<0.50 --------

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----18.6±20.0 %7.85 ----±20.0 %

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ----97.7±20.0 %10.8 ----±20.0 %

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 ----2.18±20.0 %0.455 ----±20.0 %

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 ----<0.40----<0.40 --------

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----29.8±20.0 %3.65 ----±20.0 %

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ----13.2±20.0 %2.38 ----±20.0 %

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----36.7±20.0 %3.3 ----±20.0 %

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----68.9±20.0 %4.7 ----±20.0 %

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ----<0.20----<0.20 --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 ----10.6----<0.40 ----±20.0 %

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----43.3±20.0 %2.8 ----±20.0 %

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 ----<2.0----<2.0 --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----<0.50----<0.50 --------

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----1.8----<1.0 ----±20.0 %

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 ----62.9±20.0 %13.2 ----±20.0 %

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 ----57.6±20.0 %7.8 ----±20.0 %

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 <12--------<12 --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) S-VPHFID03 mg/kg DW35.0 <35.0--------<35.0 --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Acenaphthylene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Acenaphthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Fluorene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Phenanthrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 0.014--------<0.010 ±30.0 %----

Pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 0.012--------<0.010 ±30.0 %----

Benz(a)anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Chrysene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Benzo(b)fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Benzo(k)fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Benzo(a)pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Benzo(g.h.i)perylene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Dibenz(a.h)anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Sum of 16 PAH S-PAHGMS01 mg/kg DW0.160 <0.160--------<0.160 --------

Chromatogram
Chromatogram S-CHRM-GC14 -- Attached--------Attached --------

S10 (0,80)S9 (1,20)S9 (0,40)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1560848007 PR1560848008 PR1560848009

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod
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S10 (0,80)S9 (1,20)S9 (0,40)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1560848007 PR1560848008 PR1560848009

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Moisture S-DRY-GRCI %0.10 ----14.4-------- ----±6.2 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 77.885.6±6.0 %87.9 ±6.0 %±6.0 %

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 0.755----±20.0 %3.28 ±20.0 %----

Extractable Metals / Major Cations
Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.52--------<0.51 --------

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 50.3----±20.0 %62.0 ±20.0 %----

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 93.6----±20.0 %105 ±20.0 %----

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 2.18----±20.0 %0.872 ±20.0 %----

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 <0.40--------<0.40 --------

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 25.4----±20.0 %48.5 ±20.0 %----

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 15.5----±20.0 %9.63 ±20.0 %----

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 55.1----±20.0 %59.0 ±20.0 %----

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 35.8----±20.0 %34.0 ±20.0 %----

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 <0.21--------<0.20 --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 29.4----±20.0 %0.77 ±20.0 %----

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 33.7----±20.0 %20.1 ±20.0 %----

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 <2.0--------<2.0 --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 <0.50--------<0.50 --------

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 3.5----±20.0 %3.8 ±20.0 %----

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 64.0----±20.0 %24.5 ±20.0 %----

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 80.5----±20.0 %72.2 ±20.0 %----

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 ----<12-------- --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) S-VPHFID03 mg/kg DW35.0 ----<35.0-------- --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Acenaphthylene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Acenaphthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Fluorene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Phenanthrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benz(a)anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Chrysene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(b)fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(k)fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(a)pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Benzo(g.h.i)perylene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Dibenz(a.h)anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 ----<0.010-------- --------

Sum of 16 PAH S-PAHGMS01 mg/kg DW0.160 ----<0.160-------- --------

Chromatogram
Chromatogram S-CHRM-GC14 -- ----Attached-------- --------

S11 (3,40)S11 (0,80)S10 (4,00)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1560848010 PR1560848011 PR1560848012

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod
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S11 (3,40)S11 (0,80)S10 (4,00)Client sample IDSub-Matrix: SOIL

Laboratory sample ID PR1560848010 PR1560848011 PR1560848012

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Moisture S-DRY-GRCI %0.10 15.3----±6.3 %11.3 ±6.2 %----

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 84.787.9±6.0 %88.7 ±6.0 %±6.0 %

Dissolved Metals / Major Cations
Hexavalent Chromium - Soluble S-CR6-IC mg/kg DW0.060 ----1.79-------- ----±20.0 %

Extractable Metals / Major Cations
Antimony S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----<0.50-------- --------

Arsenic S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----64.7-------- ----±20.0 %

Barium S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ----153-------- ----±20.0 %

Beryllium S-METAXHB1 mg/kg DW0.010 ----1.22-------- ----±20.0 %

Cadmium S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 ----<0.40-------- --------

Chromium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----53.8-------- ----±20.0 %

Cobalt S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ----13.6-------- ----±20.0 %

Copper S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----121-------- ----±20.0 %

Lead S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----68.6-------- ----±20.0 %

Mercury S-METAXHB1 mg/kg DW0.20 ----<0.20-------- --------

Molybdenum S-METAXHB1 mg/kg DW0.40 ----3.13-------- ----±20.0 %

Nickel S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----29.8-------- ----±20.0 %

Selenium S-METAXHB2 mg/kg DW2.0 ----<2.0-------- --------

Thallium S-METAXHB1 mg/kg DW0.50 ----<0.50-------- --------

Tin S-METAXHB1 mg/kg DW1.0 ----9.8-------- ----±20.0 %

Vanadium S-METAXHB1 mg/kg DW0.10 ----42.0-------- ----±20.0 %

Zinc S-METAXHB1 mg/kg DW3.0 ----99.4-------- ----±20.0 %

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) S-TPHFID14 mg/kg DW12 <12--------<12 --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) S-VPHFID03 mg/kg DW35.0 <35.0--------<35.0 --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Acenaphthylene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Acenaphthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Fluorene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Phenanthrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Benz(a)anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Chrysene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Benzo(b)fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Benzo(k)fluoranthene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Benzo(a)pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Benzo(g.h.i)perylene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Dibenz(a.h)anthracene S-PAHGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010--------<0.010 --------

Sum of 16 PAH S-PAHGMS01 mg/kg DW0.160 <0.160--------<0.160 --------

Chromatogram
Chromatogram S-CHRM-GC14 -- Attached--------Attached --------

P4PBLVPBLClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1560848013 PR1560848014 PR1560848015

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod
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P4PBLVPBLClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1560848013 PR1560848014 PR1560848015

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Dissolved Metals / Major Cations
Antimony W-METAXFL1 mg/L0.010 ------------<0.010 --------

Arsenic W-METAXFL1 mg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Barium W-METAXFL1 mg/L0.00050 --------±10.0 %0.0553 --------

Beryllium W-METAXFL1 mg/L0.00020 ------------<0.00020 --------

Cadmium W-METAXFL1 mg/L0.00040 ------------<0.00040 --------

Chromium W-METAXFL1 mg/L0.0010 ------------<0.0010 --------

Cobalt W-METAXFL1 mg/L0.0020 ------------<0.0020 --------

Copper W-METAXFL1 mg/L0.0020 ------------<0.0020 --------

Lead W-METAXFL1 mg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Manganese W-METAXFL1 mg/L0.00050 --------±10.0 %0.00207 --------

Mercury W-HG-AFSFL µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Molybdenum W-METAXFL1 mg/L0.0020 --------±10.0 %0.0133 --------

Nickel W-METAXFL1 mg/L0.0020 ------------<0.0020 --------

Selenium W-METAXFL1 mg/L0.010 ------------<0.010 --------

Thallium W-METAXFL1 mg/L0.010 ------------<0.010 --------

Vanadium W-METAXFL1 mg/L0.0010 ------------<0.0010 --------

Zinc W-METAXFL1 mg/L0.0020 --------±10.0 %0.0115 --------

Total Petroleum Hydrocarbons
C10 - C28 Fraction (DRO) W-TPHFID14 µg/L35 ----<35----<35 --------

Halogenated Volatile Organic Compounds
1.1.1.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

1.1.1-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.00 <1.00<1.00-------- --------

1.1.2-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20-------- --------

1.1-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

1.1-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

1.1-Dichloropropylene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

1.2.3-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

1.2.3-Trichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

1.2.4-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

1.2-Dibromo-3-chloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

1.2-Dibromoethane (EDB) W-VOCGMS01 µg/L0.50 <0.50<0.50-------- --------

1.2-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

1.2-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.50 <0.50<0.50-------- --------

1.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

1.3.5-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20-------- --------

1.3-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

1.3-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

1.4-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

2.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

2-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

4-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Bromobenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Bromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L2.0 <2.0<2.0-------- --------

Bromodichloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

Bromoform W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20-------- --------

Bromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Chlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

Chloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Chloroform W-VOCGMS01 µg/L0.10 0.52<0.10-------- ±40.0 %----

Chloromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

cis-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 4.20<0.10-------- ±40.0 %----
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P4PBLVPBLClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1560848013 PR1560848014 PR1560848015

17-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:0017-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Halogenated Volatile Organic Compounds - Continued

cis-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Dibromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

Dibromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Dichlorodifluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Dichloromethane W-VOCGMS01 µg/L6.0 <6.0<6.0-------- --------

Hexachlorobutadiene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Sum of 3 Dichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.30 <0.30<0.30-------- --------

Sum of 3 Trichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.40 <0.40<0.40-------- --------

Sum of 4 Trihalomethanes W-VOCGMS01 µg/L0.50 0.52<0.50-------- --------

Sum of 5 Chlorinated Ethenes W-VOCGMS01 µg/L0.60 193<0.60-------- --------

Tetrachloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.20 188<0.20-------- ±40.0 %----

Tetrachloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

trans-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 0.36<0.10-------- ±40.0 %----

trans-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Trichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 0.84<0.10-------- ±40.0 %----

Trichlorofluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0-------- --------

Vinyl chloride W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10-------- --------

Sum of 1.2-Dichloroethenes W-VOCGMS01 µg/L0.20 4.56<0.20-------- --------

Total Petroleum Hydrocarbons (Volatile)
C6 - C10 Fraction (GRO) W-VPHFID03 µg/L50 ----<50----<50 --------

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ----<1.0-------- --------

Naphthalene W-PAHGMS01 µg/L0.100 ------------<0.100 --------

Acenaphthylene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Acenaphthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Fluorene W-PAHGMS01 µg/L0.020 ------------<0.020 --------

Phenanthrene W-PAHGMS01 µg/L0.030 ------------<0.030 --------

Anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.020 ------------<0.020 --------

Fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.030 ------------<0.030 --------

Pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.060 ------------<0.060 --------

Benz(a)anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Chrysene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(b)fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(k)fluoranthene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(a)pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.020 ------------<0.020 --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Benzo(g.h.i)perylene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Dibenz(a.h)anthracene W-PAHGMS01 µg/L0.010 ------------<0.010 --------

Sum of 16 PAH W-PAHGMS01 µg/L0.370 ------------<0.370 --------

Sum of PAH (MoE) W-PAHGMS01 µg/L0.19 ------------<0.19 --------

Sum of 6 PAH (WHO) W-PAHGMS01 µg/L0.090 ------------<0.090 --------

Sum of 4 PAH W-PAHGMS01 µg/L0.040 ------------<0.040 --------

--------PDClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1560848016 ---- ----

--------17-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU ---- ---- ---- ----Method

Halogenated Volatile Organic Compounds
1.1.1.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.1.1-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.00 ------------<1.00 --------
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--------PDClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1560848016 ---- ----

--------17-SEP-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU ---- ---- ---- ----Method

Halogenated Volatile Organic Compounds - Continued

1.1.2-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

1.1-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.1-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.1-Dichloropropylene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.2.3-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.2.3-Trichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.2.4-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.2-Dibromo-3-chloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.2-Dibromoethane (EDB) W-VOCGMS01 µg/L0.50 ------------<0.50 --------

1.2-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.2-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.50 ------------<0.50 --------

1.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.3.5-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

1.3-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

1.3-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

1.4-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

2.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

2-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

4-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Bromobenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Bromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L2.0 ------------<2.0 --------

Bromodichloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Bromoform W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------<0.20 --------

Bromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Chlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Chloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Chloroform W-VOCGMS01 µg/L0.10 --------±40.0 %0.49 --------

Chloromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

cis-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 --------±40.0 %4.10 --------

cis-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Dibromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Dibromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Dichlorodifluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Dichloromethane W-VOCGMS01 µg/L6.0 ------------<6.0 --------

Hexachlorobutadiene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Sum of 3 Dichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.30 ------------<0.30 --------

Sum of 3 Trichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.40 ------------<0.40 --------

Sum of 4 Trihalomethanes W-VOCGMS01 µg/L0.50 ------------<0.50 --------

Sum of 5 Chlorinated Ethenes W-VOCGMS01 µg/L0.60 ------------166 --------

Tetrachloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.20 --------±40.0 %161 --------

Tetrachloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

trans-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 --------±40.0 %0.33 --------

trans-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Trichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 --------±40.0 %0.79 --------

Trichlorofluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 ------------<1.0 --------

Vinyl chloride W-VOCGMS01 µg/L0.10 ------------<0.10 --------

Sum of 1.2-Dichloroethenes W-VOCGMS01 µg/L0.20 ------------4.43 --------

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



27-NOV-2015:Issue Date

9 of 10:Page

Work Order :

:Client

PR1560848  Amendment 2

HERA TRATESA S.A.U

Descriptive Results
Sub-Matrix: SOIL

Analytical ResultsMethod: Compound Client sample ID  - Client 

sampling date / time

Laboratory 

sample ID

Chromatogram

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1560848002 S7 (4,00)  - 17-SEP-2015 

00:00

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1560848003 SD  - 17-SEP-2015 00:00

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1560848004 SB  - 17-SEP-2015 00:00

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1560848006 S8 (3,00)  - 17-SEP-2015 

00:00

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1560848008 S9 (1,20)  - 17-SEP-2015 

00:00

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1560848010 S10 (4,00)  - 17-SEP-2015 

00:00

S-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1560848012 S11 (3,40)  - 17-SEP-2015 

00:00

Sub-Matrix: WATER

Analytical ResultsMethod: Compound Client sample ID  - Client 

sampling date / time

Laboratory 

sample ID

Chromatogram

W-CHRM-GC14: Chromatogram AttachedPR1560848013 PBL  - 17-SEP-2015 00:00

W-CHRM-GC14: Chromatogram AttachedPR1560848014 PBLV  - 17-SEP-2015 

00:00

W-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1560848013 PBL  - 17-SEP-2015 00:00

W-CHRM-VOC: Chromatogram AttachedPR1560848014 PBLV  - 17-SEP-2015 

00:00

If the client does not specify the date and time of sample collection, the laboratory will specify the date on sample delivery in parentheses, instead. If the 

time of sample collection is specified as 0:00 it means that the client did specify the date but not the time. Measurement uncertainty is expressed as 

expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

GC chromatogramS-CHRM-GC14

VOC chromatogramS-CHRM-VOC

CZ_SOP_D06_02_122 except chap. 10.1; 11.3.1; 12.2.1; 15.4 (CSN EN 15192, EPA 3060A) Determination of hexavalent 

chromium by ion chromatography  with spectrophotometric detection and trivalent chromium determination by calculation 

from measured values.

S-CR6-IC

CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465) Determination of dry matter by gravimetry and determination 

of moisture by calculation from measured values.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per CZ_SOP_D06_02_J02 

(US EPA 3050)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14), Determination of elements by atomic emission 

spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured 

values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia prior to analysis.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per CZ_SOP_D06_02_J02 

(US EPA 3050)  chap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14), Determination of elements by atomic emission 

spectrometry with inductively coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured 

values. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia prior to analysis.

S-METAXHB2

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ISO 18287, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Determination of semi volatile organic compounds by gas chromatography method with MS or MS /MS detection and 

calculation of semi volatile organic compounds sums from measured values

S-PAHGMS01

CZ_SOP_D06_03_150 (US EPA Method 8015, US EPA Method 3550) Determination of extractable compounds in the range of 

hydrocarbons C5 - C40, their fractions  calculated from the measured values  by gas chromatography method with FID 

detection

S-TPHFID14

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



27-NOV-2015:Issue Date

10 of 10:Page

Work Order :

:Client

PR1560848  Amendment 2

HERA TRATESA S.A.U

Analytical Methods Method Descriptions

CZ_SOP_D06_03_156 except chap. 9.1 a 9.2 (US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods, ISO 

15009) Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with detection FID and ECD and 

calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

S-VPHFID03

GC chromatogramW-CHRM-GC14

VOC ChromatogramW-CHRM-VOC

CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 245.7, US EPA 1631, CSN EN ISO 178 52, CSN EN 16192, samples prepared as per 

CZ_SOP_D06_02_J02 chap. 10.1 and 10.2.). Determination of Mercury by Fluorescence Spectrometry. Sample was filtered 

by microfilter with porosity 0.45 µm followed by nitric acid addition prior to analysis.

W-HG-AFSFL

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN 16192, US EPA 6010, SM 3120, samples prepared as per 

CZ_SOP_D06_02_J02 chap. 10.1 and 10.2) Determination of elements by atomic emission spectrometry with inductively 

coupled plasma and stoichiometric calculations of compounds concentration from measured values including the calculation 

of total mineralization and calculating the sum of Ca+Mg. Sample was filtered by microfilter with porosity 0.45 µm followed by 

nitric acid addition prior to analysis.

W-METAXFL1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468, samples preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.1, 

9.4.1) Determination of semi volatile organic compounds by gas chromatography method with MS or MS /MS detection and 

calculation of semi volatile organic compounds sums from measured values

W-PAHGMS01

CZ_SOP_D06_03_151 (US EPA Method 8015, US EPA Method 3510) Determination of extractable compounds in the range of 

hydrocarbons C5 - C40, their fractions calculated from the measured values by gas chromatographic method using FID

W-TPHFID14

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.2 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1) 

Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

W-VOCGMS01

CZ_SOP_D06_03_156 except chap. 9.3 (US EPA 601, US EPA 8260, US EPA 8015, RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods) 

Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with detection FID and ECD and calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

W-VPHFID03

Preparation Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

Drying and sieving of sample on the grain size < 2 mm* S-PPHOM2

A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method 

was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment 

section on front page for information.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



>>Logging Name:HERA_SS5 PROJECT:0609STER 

>>FROM:09-15-2015 08:36:26   TO:09-17-2015 10:56:26 

>>Sample Points:303 

>>Sample Rate:600 sec. 

>>Temperature Unit:Celsius 

>>Temperature(LowAlarm:0.0-HighAlarm:40.0) 

-------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

NO. DATE  TIME  TEMPERATURE 

    1 09.15.2015 08:36:26 9.6 

    2 09.15.2015 08:46:26 6.9 

    3 09.15.2015 08:56:26 6.7 

    4 09.15.2015 09:06:26 5.9 

    5 09.15.2015 09:16:26 5.3 

    6 09.15.2015 09:26:26 4.9 

    7 09.15.2015 09:36:26 4.9 

    8 09.15.2015 09:46:26 4.9 

    9 09.15.2015 09:56:26 4.5 

   10 09.15.2015 10:06:26 4.5 

   11 09.15.2015 10:16:26 4.2 

   12 09.15.2015 10:26:26 4.2 

   13 09.15.2015 10:36:26 4.2 

   14 09.15.2015 10:46:26 3.9 

   15 09.15.2015 10:56:26 3.9 

   16 09.15.2015 11:06:26 3.9 

   17 09.15.2015 11:16:26 3.9 

   18 09.15.2015 11:26:26 3.9 

   19 09.15.2015 11:36:26 3.9 

   20 09.15.2015 11:46:26 3.9 

   21 09.15.2015 11:56:26 3.9 

   22 09.15.2015 12:06:26 4.3 

   23 09.15.2015 12:16:26 4.5 

   24 09.15.2015 12:26:26 4.7 

   25 09.15.2015 12:36:26 4.9 

   26 09.15.2015 12:46:26 4.9 

   27 09.15.2015 12:56:26 5.1 

   28 09.15.2015 13:06:26 5.3 

   29 09.15.2015 13:16:26 5.3 

   30 09.15.2015 13:26:26 5.6 

   31 09.15.2015 13:36:26 5.9 

   32 09.15.2015 13:46:26 5.9 

   33 09.15.2015 13:56:26 5.9 

   34 09.15.2015 14:06:26 5.9 

   35 09.15.2015 14:16:26 5.9 

   36 09.15.2015 14:26:26 5.9 

   37 09.15.2015 14:36:26 5.9 

   38 09.15.2015 14:46:26 5.9 

   39 09.15.2015 14:56:26 5.9 

   40 09.15.2015 15:06:26 5.9 

   41 09.15.2015 15:16:26 5.9 

   42 09.15.2015 15:26:26 5.9 

   43 09.15.2015 15:36:26 5.9 

   44 09.15.2015 15:46:26 6.1 

   45 09.15.2015 15:56:26 6.1 

   46 09.15.2015 16:06:26 6.5 

   47 09.15.2015 16:16:26 6.5 

   48 09.15.2015 16:26:26 6.9 

   49 09.15.2015 16:36:26 6.9 



   50 09.15.2015 16:46:26 6.9 

   51 09.15.2015 16:56:26 6.9 

   52 09.15.2015 17:06:26 6.9 

   53 09.15.2015 17:16:26 8.6 

   54 09.15.2015 17:26:26 8.9 

   55 09.15.2015 17:36:26 9.0 

   56 09.15.2015 17:46:26 9.0 

   57 09.15.2015 17:56:26 9.6 

   58 09.15.2015 18:06:26 9.6 

   59 09.15.2015 18:16:26 9.9 

   60 09.15.2015 18:26:26 9.9 

   61 09.15.2015 18:36:26 10.4 

   62 09.15.2015 18:46:26 10.4 

   63 09.15.2015 18:56:26 10.5 

   64 09.15.2015 19:06:26 11.0 

   65 09.15.2015 19:16:26 11.0 

   66 09.15.2015 19:26:26 11.3 

   67 09.15.2015 19:36:26 11.0 

   68 09.15.2015 19:46:26 11.0 

   69 09.15.2015 19:56:26 11.0 

   70 09.15.2015 20:06:26 11.3 

   71 09.15.2015 20:16:26 13.6 

   72 09.15.2015 20:26:26 14.3 

   73 09.15.2015 20:36:26 15.0 

   74 09.15.2015 20:46:26 14.3 

   75 09.15.2015 20:56:26 13.9 

   76 09.15.2015 21:06:26 13.9 

   77 09.15.2015 21:16:26 14.0 

   78 09.15.2015 21:26:26 14.0 

   79 09.15.2015 21:36:26 14.0 

   80 09.15.2015 21:46:26 14.0 

   81 09.15.2015 21:56:26 14.3 

   82 09.15.2015 22:06:26 14.7 

   83 09.15.2015 22:16:26 15.7 

   84 09.15.2015 22:26:26 15.7 

   85 09.15.2015 22:36:26 15.9 

   86 09.15.2015 22:46:26 16.4 

   87 09.15.2015 22:56:26 16.9 

   88 09.15.2015 23:06:26 17.1 

   89 09.15.2015 23:16:26 17.3 

   90 09.15.2015 23:26:26 17.5 

   91 09.15.2015 23:36:26 17.9 

   92 09.15.2015 23:46:26 17.9 

   93 09.15.2015 23:56:26 18.6 

   94 09.16.2015 00:06:26 18.8 

   95 09.16.2015 00:16:26 18.8 

   96 09.16.2015 00:26:26 18.8 

   97 09.16.2015 00:36:26 19.2 

   98 09.16.2015 00:46:26 19.8 

   99 09.16.2015 00:56:26 20.0 

  100 09.16.2015 01:06:26 20.0 

  101 09.16.2015 01:16:26 20.0 

  102 09.16.2015 01:26:26 20.4 

  103 09.16.2015 01:36:26 20.4 

  104 09.16.2015 01:46:26 20.4 

  105 09.16.2015 01:56:26 20.4 

  106 09.16.2015 02:06:26 20.4 

  107 09.16.2015 02:16:26 20.4 



  108 09.16.2015 02:26:26 20.4 

  109 09.16.2015 02:36:26 20.6 

  110 09.16.2015 02:46:26 20.6 

  111 09.16.2015 02:56:26 20.6 

  112 09.16.2015 03:06:26 20.6 

  113 09.16.2015 03:16:26 20.6 

  114 09.16.2015 03:26:26 20.6 

  115 09.16.2015 03:36:26 20.6 

  116 09.16.2015 03:46:26 20.6 

  117 09.16.2015 03:56:26 20.6 

  118 09.16.2015 04:06:26 20.4 

  119 09.16.2015 04:16:26 20.0 

  120 09.16.2015 04:26:26 20.0 

  121 09.16.2015 04:36:26 20.0 

  122 09.16.2015 04:46:26 20.0 

  123 09.16.2015 04:56:26 20.0 

  124 09.16.2015 05:06:26 18.8 

  125 09.16.2015 05:16:26 18.8 

  126 09.16.2015 05:26:26 18.8 

  127 09.16.2015 05:36:26 19.2 

  128 09.16.2015 05:46:26 19.2 

  129 09.16.2015 05:56:26 19.2 

  130 09.16.2015 06:06:26 19.2 

  131 09.16.2015 06:16:26 19.2 

  132 09.16.2015 06:26:26 19.2 

  133 09.16.2015 06:36:26 19.2 

  134 09.16.2015 06:46:26 19.2 

  135 09.16.2015 06:56:26 19.2 

  136 09.16.2015 07:06:26 19.2 

  137 09.16.2015 07:16:26 19.2 

  138 09.16.2015 07:26:26 19.2 

  139 09.16.2015 07:36:26 19.2 

  140 09.16.2015 07:46:26 19.2 

  141 09.16.2015 07:56:26 19.2 

  142 09.16.2015 08:06:26 19.2 

  143 09.16.2015 08:16:26 19.2 

  144 09.16.2015 08:26:26 18.8 

  145 09.16.2015 08:36:26 18.8 

  146 09.16.2015 08:46:26 18.8 

  147 09.16.2015 08:56:26 18.8 

  148 09.16.2015 09:06:26 18.8 

  149 09.16.2015 09:16:26 18.8 

  150 09.16.2015 09:26:26 18.8 

  151 09.16.2015 09:36:26 18.8 

  152 09.16.2015 09:46:26 18.8 

  153 09.16.2015 09:56:26 18.8 

  154 09.16.2015 10:06:26 18.8 

  155 09.16.2015 10:16:26 18.8 

  156 09.16.2015 10:26:26 18.8 

  157 09.16.2015 10:36:26 18.8 

  158 09.16.2015 10:46:26 17.1 

  159 09.16.2015 10:56:26 14.7 

  160 09.16.2015 11:06:26 12.7 

  161 09.16.2015 11:16:26 11.3 

  162 09.16.2015 11:26:26 9.6 

  163 09.16.2015 11:36:26 6.9 

  164 09.16.2015 11:46:26 6.9 

  165 09.16.2015 11:56:26 6.1 



  166 09.16.2015 12:06:26 5.9 

  167 09.16.2015 12:16:26 5.1 

  168 09.16.2015 12:26:26 4.9 

  169 09.16.2015 12:36:26 4.9 

  170 09.16.2015 12:46:26 4.3 

  171 09.16.2015 12:56:26 3.9 

  172 09.16.2015 13:06:26 3.9 

  173 09.16.2015 13:16:26 3.9 

  174 09.16.2015 13:26:26 5.1 

  175 09.16.2015 13:36:26 5.3 

  176 09.16.2015 13:46:26 5.3 

  177 09.16.2015 13:56:26 5.3 

  178 09.16.2015 14:06:26 5.3 

  179 09.16.2015 14:16:26 5.3 

  180 09.16.2015 14:26:26 5.3 

  181 09.16.2015 14:36:26 5.3 

  182 09.16.2015 14:46:26 6.1 

  183 09.16.2015 14:56:26 10.4 

  184 09.16.2015 15:06:26 2.9 

  185 09.16.2015 15:16:26 1.6 

  186 09.16.2015 15:26:26 1.6 

  187 09.16.2015 15:36:26 2.1 

  188 09.16.2015 15:46:26 2.8 

  189 09.16.2015 15:56:26 2.9 

  190 09.16.2015 16:06:26 3.9 

  191 09.16.2015 16:16:26 4.9 

  192 09.16.2015 16:26:26 4.9 

  193 09.16.2015 16:36:26 5.1 

  194 09.16.2015 16:46:26 5.3 

  195 09.16.2015 16:56:26 5.3 

  196 09.16.2015 17:06:26 5.3 

  197 09.16.2015 17:16:26 5.3 

  198 09.16.2015 17:26:26 5.3 

  199 09.16.2015 17:36:26 5.3 

  200 09.16.2015 17:46:26 5.3 

  201 09.16.2015 17:56:26 5.3 

  202 09.16.2015 18:06:26 5.3 

  203 09.16.2015 18:16:26 5.3 

  204 09.16.2015 18:26:26 5.3 

  205 09.16.2015 18:36:26 5.3 

  206 09.16.2015 18:46:26 5.3 

  207 09.16.2015 18:56:26 5.3 

  208 09.16.2015 19:06:26 5.3 

  209 09.16.2015 19:16:26 5.3 

  210 09.16.2015 19:26:26 5.3 

  211 09.16.2015 19:36:26 5.3 

  212 09.16.2015 19:46:26 5.3 

  213 09.16.2015 19:56:26 5.1 

  214 09.16.2015 20:06:26 5.1 

  215 09.16.2015 20:16:26 5.1 

  216 09.16.2015 20:26:26 5.1 

  217 09.16.2015 20:36:26 4.9 

  218 09.16.2015 20:46:26 4.9 

  219 09.16.2015 20:56:26 4.9 

  220 09.16.2015 21:06:26 4.9 

  221 09.16.2015 21:16:26 4.9 

  222 09.16.2015 21:26:26 4.9 

  223 09.16.2015 21:36:26 4.9 



  224 09.16.2015 21:46:26 4.9 

  225 09.16.2015 21:56:26 4.6 

  226 09.16.2015 22:06:26 4.6 

  227 09.16.2015 22:16:26 4.6 

  228 09.16.2015 22:26:26 4.6 

  229 09.16.2015 22:36:26 4.5 

  230 09.16.2015 22:46:26 4.5 

  231 09.16.2015 22:56:26 4.5 

  232 09.16.2015 23:06:26 4.5 

  233 09.16.2015 23:16:26 4.5 

  234 09.16.2015 23:26:26 4.5 

  235 09.16.2015 23:36:26 4.5 

  236 09.16.2015 23:46:26 4.5 

  237 09.16.2015 23:56:26 4.5 

  238 09.17.2015 00:06:26 4.5 

  239 09.17.2015 00:16:26 4.1 

  240 09.17.2015 00:26:26 4.1 

  241 09.17.2015 00:36:26 4.1 

  242 09.17.2015 00:46:26 4.1 

  243 09.17.2015 00:56:26 4.1 

  244 09.17.2015 01:06:26 4.1 

  245 09.17.2015 01:16:26 4.1 

  246 09.17.2015 01:26:26 4.1 

  247 09.17.2015 01:36:26 4.1 

  248 09.17.2015 01:46:26 3.9 

  249 09.17.2015 01:56:26 3.9 

  250 09.17.2015 02:06:26 3.9 

  251 09.17.2015 02:16:26 3.9 

  252 09.17.2015 02:26:26 3.9 

  253 09.17.2015 02:36:26 3.9 

  254 09.17.2015 02:46:26 4.1 

  255 09.17.2015 02:56:26 4.1 

  256 09.17.2015 03:06:26 4.1 

  257 09.17.2015 03:16:26 4.1 

  258 09.17.2015 03:26:26 4.1 

  259 09.17.2015 03:36:26 4.1 

  260 09.17.2015 03:46:26 4.1 

  261 09.17.2015 03:56:26 3.9 

  262 09.17.2015 04:06:26 3.9 

  263 09.17.2015 04:16:26 3.9 

  264 09.17.2015 04:26:26 3.9 

  265 09.17.2015 04:36:26 3.9 

  266 09.17.2015 04:46:26 3.9 

  267 09.17.2015 04:56:26 3.9 

  268 09.17.2015 05:06:26 3.9 

  269 09.17.2015 05:16:26 3.9 

  270 09.17.2015 05:26:26 3.9 

  271 09.17.2015 05:36:26 3.9 

  272 09.17.2015 05:46:26 3.9 

  273 09.17.2015 05:56:26 3.9 

  274 09.17.2015 06:06:26 3.9 

  275 09.17.2015 06:16:26 3.9 

  276 09.17.2015 06:26:26 3.9 

  277 09.17.2015 06:36:26 3.9 

  278 09.17.2015 06:46:26 3.9 

  279 09.17.2015 06:56:26 3.9 

  280 09.17.2015 07:06:26 3.9 

  281 09.17.2015 07:16:26 3.9 



  282 09.17.2015 07:26:26 3.9 

  283 09.17.2015 07:36:26 3.9 

  284 09.17.2015 07:46:26 3.9 

  285 09.17.2015 07:56:26 3.9 

  286 09.17.2015 08:06:26 3.9 

  287 09.17.2015 08:16:26 4.3 

  288 09.17.2015 08:26:26 4.3 

  289 09.17.2015 08:36:26 4.5 

  290 09.17.2015 08:46:26 4.5 

  291 09.17.2015 08:56:26 4.5 

  292 09.17.2015 09:06:26 4.5 

  293 09.17.2015 09:16:26 4.5 

  294 09.17.2015 09:26:26 4.5 

  295 09.17.2015 09:36:26 4.5 

  296 09.17.2015 09:46:26 4.6 

  297 09.17.2015 09:56:26 4.9 

  298 09.17.2015 10:06:26 4.9 

  299 09.17.2015 10:16:26 4.9 

  300 09.17.2015 10:26:26 5.1 

  301 09.17.2015 10:36:26 5.1 

  302 09.17.2015 10:46:26 5.3 

  303 09.17.2015 10:56:26 5.3 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR1561596 27-NOV-2015

:Amendment 2

:: LaboratoryClient ALS Czech Republic, s.r.o.HERA TRATESA S.A.U

: :ContactContact Client ServiceJuan Carlos Alvarez

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  

Czech Republic 190 00

C/ isla de Hierro. 7 1a Planta  Oficina 

1.4.

San Sebastián de los Reyes

Madrid Spain 28703

:: E-mailE-mail juan.carlos.alvarez@heraholding.com customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

:: FacsimileFacsimile ---- +420 284 081 635

::Project 2801-06095TER Page 1 of 3

:Order number ---- :Date Samples 

Received

18-SEP-2015

::C-O-C number ---- Quote number PR2014HERTR-ES0002 

(ES-310-14-0697)
Site : ---- :Date of test 21-SEP-2015 - 25-SEP-2015

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Amendment No.2 - by client requested parameters are reported

Responsible for accuracy Testing Laboratory Accredited by CAI 

according to CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Signatories Position

Zdenek Jirak Environmental Business Unit 

Manager

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



27-NOV-2015:Issue Date

2 of 3:Page

Work Order :

:Client

PR1561596  Amendment 2

HERA TRATESA S.A.U

Analytical Results

P11P10PBClient sample IDSub-Matrix: WATER

Laboratory sample ID PR1561596001 PR1561596002 PR1561596003

16-SEP-2015 10:4516-SEP-2015 10:4516-SEP-2015 10:45Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Halogenated Volatile Organic Compounds
1.1.1.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.1.1-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.1.2.2-Tetrachloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.00 <1.00<1.00----<1.00 --------

1.1.2-Trichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

1.1-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.1-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.1-Dichloropropylene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.2.3-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.2.3-Trichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.2.4-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.2-Dibromo-3-chloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.2-Dibromoethane (EDB) W-VOCGMS01 µg/L0.50 <0.50<0.50----<0.50 --------

1.2-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.2-Dichloroethane W-VOCGMS01 µg/L0.50 <0.50<0.50----<0.50 --------

1.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.3.5-Trichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

1.3-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

1.3-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

1.4-Dichlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

2.2-Dichloropropane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

2-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

4-Chlorotoluene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Bromobenzene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Bromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L2.0 <2.0<2.0----<2.0 --------

Bromodichloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Bromoform W-VOCGMS01 µg/L0.20 <0.20<0.20----<0.20 --------

Bromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Chlorobenzene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Chloroethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Chloroform W-VOCGMS01 µg/L0.10 0.630.57----<0.10 ±40.0 %±40.0 %

Chloromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

cis-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 3.943.79----<0.10 ±40.0 %±40.0 %

cis-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Dibromochloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Dibromomethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Dichlorodifluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Dichloromethane W-VOCGMS01 µg/L6.0 <6.0<6.0----<6.0 --------

Hexachlorobutadiene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Sum of 3 Dichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.30 <0.30<0.30----<0.30 --------

Sum of 3 Trichlorobenzenes W-VOCGMS01 µg/L0.40 <0.40<0.40----<0.40 --------

Sum of 4 Trihalomethanes W-VOCGMS01 µg/L0.50 0.630.57----<0.50 --------

Sum of 5 Chlorinated Ethenes W-VOCGMS01 µg/L0.60 122114----<0.60 --------

Tetrachloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.20 117110----<0.20 ±40.0 %±40.0 %

Tetrachloromethane W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

trans-1.2-Dichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

trans-1.3-Dichloropropene W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Trichloroethene W-VOCGMS01 µg/L0.10 0.840.80----<0.10 ±40.0 %±40.0 %

Trichlorofluoromethane W-VOCGMS01 µg/L1.0 <1.0<1.0----<1.0 --------

Vinyl chloride W-VOCGMS01 µg/L0.10 <0.10<0.10----<0.10 --------

Sum of 1.2-Dichloroethenes W-VOCGMS01 µg/L0.20 3.943.79----<0.20 --------
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Work Order :

:Client

PR1561596  Amendment 2

HERA TRATESA S.A.U

If the client does not specify the date and time of sample collection, the laboratory will specify the date on sample delivery in parentheses, instead. If the 

time of sample collection is specified as 0:00 it means that the client did specify the date but not the time. Measurement uncertainty is expressed as 

expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00

CZ_SOP_D06_03_155 except chap. 9.2 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1) 

Determination of volatile organic compounds by gas chromatography method with FID and MS detection and calculation 

of volatile organic compounds sums from measured values

W-VOCGMS01

A `*` symbol preceeding any method indicates non-accredited test. In the case when a procedure belonging to an accredited method 

was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. Please refer to General Comment 

section on front page for information.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu



>>Logging Name:HERA_SS3 HERA-06095_TER 

>>FROM:09-16-2015 10:08:49   TO:09-18-2015 11:28:49 

>>Sample Points:297 

>>Sample Rate:600 sec. 

>>Temperature Unit:Celsius 

>>Temperature(LowAlarm:0.0-HighAlarm:40.0) 

-------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

NO. DATE  TIME  TEMPERATURE 

    1 09.16.2015 10:08:49 14.5 

    2 09.16.2015 10:18:49 10.8 

    3 09.16.2015 10:28:49 9.0 

    4 09.16.2015 10:38:49 8.3 

    5 09.16.2015 10:48:49 6.9 

    6 09.16.2015 10:58:49 6.9 

    7 09.16.2015 11:08:49 6.9 

    8 09.16.2015 11:18:49 6.9 

    9 09.16.2015 11:28:49 6.9 

   10 09.16.2015 11:38:49 6.9 

   11 09.16.2015 11:48:49 6.9 

   12 09.16.2015 11:58:49 6.9 

   13 09.16.2015 12:08:49 8.2 

   14 09.16.2015 12:18:49 8.9 

   15 09.16.2015 12:28:49 8.9 

   16 09.16.2015 12:38:49 8.9 

   17 09.16.2015 12:48:49 8.9 

   18 09.16.2015 12:58:49 8.9 

   19 09.16.2015 13:08:49 8.9 

   20 09.16.2015 13:18:49 9.0 

   21 09.16.2015 13:28:49 9.0 

   22 09.16.2015 13:38:49 9.0 

   23 09.16.2015 13:48:49 9.0 

   24 09.16.2015 13:58:49 9.0 

   25 09.16.2015 14:08:49 9.2 

   26 09.16.2015 14:18:49 9.2 

   27 09.16.2015 14:28:49 9.5 

   28 09.16.2015 14:38:49 9.5 

   29 09.16.2015 14:48:49 9.8 

   30 09.16.2015 14:58:49 10.1 

   31 09.16.2015 15:08:49 10.2 

   32 09.16.2015 15:18:49 10.4 

   33 09.16.2015 15:28:49 10.4 

   34 09.16.2015 15:38:49 10.5 

   35 09.16.2015 15:48:49 10.5 

   36 09.16.2015 15:58:49 10.7 

   37 09.16.2015 16:08:49 10.8 

   38 09.16.2015 16:18:49 11.0 

   39 09.16.2015 16:28:49 11.6 

   40 09.16.2015 16:38:49 11.6 

   41 09.16.2015 16:48:49 11.6 

   42 09.16.2015 16:58:49 11.8 

   43 09.16.2015 17:08:49 11.9 

   44 09.16.2015 17:18:49 12.1 

   45 09.16.2015 17:28:49 12.2 

   46 09.16.2015 17:38:49 12.4 

   47 09.16.2015 17:48:49 12.6 

   48 09.16.2015 17:58:49 12.7 

   49 09.16.2015 18:08:49 12.7 



   50 09.16.2015 18:18:49 13.1 

   51 09.16.2015 18:28:49 13.1 

   52 09.16.2015 18:38:49 13.4 

   53 09.16.2015 18:48:49 13.6 

   54 09.16.2015 18:58:49 13.7 

   55 09.16.2015 19:08:49 14.0 

   56 09.16.2015 19:18:49 14.0 

   57 09.16.2015 19:28:49 14.3 

   58 09.16.2015 19:38:49 14.5 

   59 09.16.2015 19:48:49 14.7 

   60 09.16.2015 19:58:49 14.8 

   61 09.16.2015 20:08:49 15.0 

   62 09.16.2015 20:18:49 15.0 

   63 09.16.2015 20:28:49 15.4 

   64 09.16.2015 20:38:49 17.3 

   65 09.16.2015 20:48:49 17.3 

   66 09.16.2015 20:58:49 17.3 

   67 09.16.2015 21:08:49 17.3 

   68 09.16.2015 21:18:49 17.3 

   69 09.16.2015 21:28:49 17.3 

   70 09.16.2015 21:38:49 17.3 

   71 09.16.2015 21:48:49 17.3 

   72 09.16.2015 21:58:49 17.3 

   73 09.16.2015 22:08:49 17.3 

   74 09.16.2015 22:18:49 17.3 

   75 09.16.2015 22:28:49 17.3 

   76 09.16.2015 22:38:49 17.3 

   77 09.16.2015 22:48:49 17.5 

   78 09.16.2015 22:58:49 17.7 

   79 09.16.2015 23:08:49 17.7 

   80 09.16.2015 23:18:49 17.9 

   81 09.16.2015 23:28:49 17.9 

   82 09.16.2015 23:38:49 17.9 

   83 09.16.2015 23:48:49 18.2 

   84 09.16.2015 23:58:49 18.4 

   85 09.17.2015 00:08:49 18.4 

   86 09.17.2015 00:18:49 18.4 

   87 09.17.2015 00:28:49 18.6 

   88 09.17.2015 00:38:49 18.6 

   89 09.17.2015 00:48:49 18.8 

   90 09.17.2015 00:58:49 18.8 

   91 09.17.2015 01:08:49 18.8 

   92 09.17.2015 01:18:49 19.0 

   93 09.17.2015 01:28:49 19.0 

   94 09.17.2015 01:38:49 19.2 

   95 09.17.2015 01:48:49 19.2 

   96 09.17.2015 01:58:49 19.2 

   97 09.17.2015 02:08:49 19.5 

   98 09.17.2015 02:18:49 19.5 

   99 09.17.2015 02:28:49 19.5 

  100 09.17.2015 02:38:49 19.8 

  101 09.17.2015 02:48:49 19.8 

  102 09.17.2015 02:58:49 19.8 

  103 09.17.2015 03:08:49 20.0 

  104 09.17.2015 03:18:49 20.0 

  105 09.17.2015 03:28:49 20.0 

  106 09.17.2015 03:38:49 20.0 

  107 09.17.2015 03:48:49 20.0 



  108 09.17.2015 03:58:49 20.0 

  109 09.17.2015 04:08:49 20.0 

  110 09.17.2015 04:18:49 20.0 

  111 09.17.2015 04:28:49 20.0 

  112 09.17.2015 04:38:49 20.0 

  113 09.17.2015 04:48:49 20.0 

  114 09.17.2015 04:58:49 20.0 

  115 09.17.2015 05:08:49 19.8 

  116 09.17.2015 05:18:49 19.5 

  117 09.17.2015 05:28:49 19.5 

  118 09.17.2015 05:38:49 19.2 

  119 09.17.2015 05:48:49 19.2 

  120 09.17.2015 05:58:49 19.2 

  121 09.17.2015 06:08:49 19.2 

  122 09.17.2015 06:18:49 19.2 

  123 09.17.2015 06:28:49 18.8 

  124 09.17.2015 06:38:49 18.8 

  125 09.17.2015 06:48:49 18.8 

  126 09.17.2015 06:58:49 18.8 

  127 09.17.2015 07:08:49 18.8 

  128 09.17.2015 07:18:49 18.8 

  129 09.17.2015 07:28:49 18.8 

  130 09.17.2015 07:38:49 18.6 

  131 09.17.2015 07:48:49 18.6 

  132 09.17.2015 07:58:49 18.6 

  133 09.17.2015 08:08:49 18.2 

  134 09.17.2015 08:18:49 18.2 

  135 09.17.2015 08:28:49 18.2 

  136 09.17.2015 08:38:49 18.2 

  137 09.17.2015 08:48:49 18.2 

  138 09.17.2015 08:58:49 18.2 

  139 09.17.2015 09:08:49 17.9 

  140 09.17.2015 09:18:49 17.9 

  141 09.17.2015 09:28:49 17.9 

  142 09.17.2015 09:38:49 17.7 

  143 09.17.2015 09:48:49 17.7 

  144 09.17.2015 09:58:49 17.7 

  145 09.17.2015 10:08:49 17.7 

  146 09.17.2015 10:18:49 17.7 

  147 09.17.2015 10:28:49 17.7 

  148 09.17.2015 10:38:49 17.7 

  149 09.17.2015 10:48:49 17.7 

  150 09.17.2015 10:58:49 17.7 

  151 09.17.2015 11:08:49 17.7 

  152 09.17.2015 11:18:49 17.7 

  153 09.17.2015 11:28:49 17.7 

  154 09.17.2015 11:38:49 17.9 

  155 09.17.2015 11:48:49 17.9 

  156 09.17.2015 11:58:49 18.2 

  157 09.17.2015 12:08:49 18.2 

  158 09.17.2015 12:18:49 11.9 

  159 09.17.2015 12:28:49 6.1 

  160 09.17.2015 12:38:49 2.4 

  161 09.17.2015 12:48:49 -0.1 

  162 09.17.2015 12:58:49 -1.8 

  163 09.17.2015 13:08:49 -1.5 

  164 09.17.2015 13:18:49 0.1 

  165 09.17.2015 13:28:49 5.9 



  166 09.17.2015 13:38:49 1.1 

  167 09.17.2015 13:48:49 -3.2 

  168 09.17.2015 13:58:49 -4.5 

  169 09.17.2015 14:08:49 -4.8 

  170 09.17.2015 14:18:49 -4.6 

  171 09.17.2015 14:28:49 -4.1 

  172 09.17.2015 14:38:49 -3.5 

  173 09.17.2015 14:48:49 -2.9 

  174 09.17.2015 14:58:49 -2.2 

  175 09.17.2015 15:08:49 -1.7 

  176 09.17.2015 15:18:49 -0.4 

  177 09.17.2015 15:28:49 -0.4 

  178 09.17.2015 15:38:49 -0.4 

  179 09.17.2015 15:48:49 -0.1 

  180 09.17.2015 15:58:49 0.1 

  181 09.17.2015 16:08:49 0.3 

  182 09.17.2015 16:18:49 0.5 

  183 09.17.2015 16:28:49 0.6 

  184 09.17.2015 16:38:49 0.6 

  185 09.17.2015 16:48:49 0.7 

  186 09.17.2015 16:58:49 0.7 

  187 09.17.2015 17:08:49 0.7 

  188 09.17.2015 17:18:49 0.7 

  189 09.17.2015 17:28:49 0.7 

  190 09.17.2015 17:38:49 0.8 

  191 09.17.2015 17:48:49 0.8 

  192 09.17.2015 17:58:49 0.8 

  193 09.17.2015 18:08:49 0.8 

  194 09.17.2015 18:18:49 0.8 

  195 09.17.2015 18:28:49 0.8 

  196 09.17.2015 18:38:49 0.8 

  197 09.17.2015 18:48:49 0.9 

  198 09.17.2015 18:58:49 0.9 

  199 09.17.2015 19:08:49 0.9 

  200 09.17.2015 19:18:49 0.9 

  201 09.17.2015 19:28:49 0.9 

  202 09.17.2015 19:38:49 0.7 

  203 09.17.2015 19:48:49 0.8 

  204 09.17.2015 19:58:49 0.8 

  205 09.17.2015 20:08:49 0.8 

  206 09.17.2015 20:18:49 0.8 

  207 09.17.2015 20:28:49 0.8 

  208 09.17.2015 20:38:49 0.8 

  209 09.17.2015 20:48:49 0.8 

  210 09.17.2015 20:58:49 0.8 

  211 09.17.2015 21:08:49 0.8 

  212 09.17.2015 21:18:49 0.8 

  213 09.17.2015 21:28:49 0.8 

  214 09.17.2015 21:38:49 0.8 

  215 09.17.2015 21:48:49 0.8 

  216 09.17.2015 21:58:49 0.8 

  217 09.17.2015 22:08:49 0.8 

  218 09.17.2015 22:18:49 0.8 

  219 09.17.2015 22:28:49 0.8 

  220 09.17.2015 22:38:49 0.8 

  221 09.17.2015 22:48:49 0.8 

  222 09.17.2015 22:58:49 0.8 

  223 09.17.2015 23:08:49 0.8 



  224 09.17.2015 23:18:49 0.8 

  225 09.17.2015 23:28:49 0.8 

  226 09.17.2015 23:38:49 0.8 

  227 09.17.2015 23:48:49 0.8 

  228 09.17.2015 23:58:49 0.8 

  229 09.18.2015 00:08:49 0.8 

  230 09.18.2015 00:18:49 0.8 

  231 09.18.2015 00:28:49 0.8 

  232 09.18.2015 00:38:49 0.8 

  233 09.18.2015 00:48:49 0.7 

  234 09.18.2015 00:58:49 0.7 

  235 09.18.2015 01:08:49 0.7 

  236 09.18.2015 01:18:49 0.7 

  237 09.18.2015 01:28:49 0.7 

  238 09.18.2015 01:38:49 0.7 

  239 09.18.2015 01:48:49 0.8 

  240 09.18.2015 01:58:49 0.8 

  241 09.18.2015 02:08:49 0.9 

  242 09.18.2015 02:18:49 0.9 

  243 09.18.2015 02:28:49 0.9 

  244 09.18.2015 02:38:49 0.9 

  245 09.18.2015 02:48:49 0.9 

  246 09.18.2015 02:58:49 0.9 

  247 09.18.2015 03:08:49 0.9 

  248 09.18.2015 03:18:49 0.9 

  249 09.18.2015 03:28:49 0.9 

  250 09.18.2015 03:38:49 0.9 

  251 09.18.2015 03:48:49 0.9 

  252 09.18.2015 03:58:49 0.9 

  253 09.18.2015 04:08:49 0.9 

  254 09.18.2015 04:18:49 0.9 

  255 09.18.2015 04:28:49 0.9 

  256 09.18.2015 04:38:49 1.0 

  257 09.18.2015 04:48:49 1.0 

  258 09.18.2015 04:58:49 1.0 

  259 09.18.2015 05:08:49 1.0 

  260 09.18.2015 05:18:49 1.0 

  261 09.18.2015 05:28:49 1.0 

  262 09.18.2015 05:38:49 0.8 

  263 09.18.2015 05:48:49 0.9 

  264 09.18.2015 05:58:49 0.9 

  265 09.18.2015 06:08:49 0.9 

  266 09.18.2015 06:18:49 0.9 

  267 09.18.2015 06:28:49 0.9 

  268 09.18.2015 06:38:49 0.9 

  269 09.18.2015 06:48:49 0.9 

  270 09.18.2015 06:58:49 1.0 

  271 09.18.2015 07:08:49 1.0 

  272 09.18.2015 07:18:49 1.1 

  273 09.18.2015 07:28:49 1.1 

  274 09.18.2015 07:38:49 1.1 

  275 09.18.2015 07:48:49 1.0 

  276 09.18.2015 07:58:49 1.0 

  277 09.18.2015 08:08:49 0.9 

  278 09.18.2015 08:18:49 0.9 

  279 09.18.2015 08:28:49 0.9 

  280 09.18.2015 08:38:49 0.9 

  281 09.18.2015 08:48:49 0.9 



  282 09.18.2015 08:58:49 0.9 

  283 09.18.2015 09:08:49 0.9 

  284 09.18.2015 09:18:49 0.9 

  285 09.18.2015 09:28:49 0.9 

  286 09.18.2015 09:38:49 0.9 

  287 09.18.2015 09:48:49 0.9 

  288 09.18.2015 09:58:49 0.9 

  289 09.18.2015 10:08:49 0.9 

  290 09.18.2015 10:18:49 1.0 

  291 09.18.2015 10:28:49 1.0 

  292 09.18.2015 10:38:49 1.0 

  293 09.18.2015 10:48:49 4.7 

  294 09.18.2015 10:58:49 6.2 

  295 09.18.2015 11:08:49 6.9 

  296 09.18.2015 11:18:49 6.9 
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ANEXO A-4: ACREDITACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL ESTUDIO 





Acreditación/ Accreditation /Accréditation nº 176/EI307  
Anexo Técnico / Technical Appendix / Annexe Technique Rev. 8 

Fecha/ date 16/04/2015 
Hoja / page 1 de 2 

Note: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación / Note: 

The entity maintains a public list of controlled and Normative Documents covered by this accreditation. / Réf.: L’entité possède une liste controlé et 
publique de la Documentation Réglementaire prise en compte pour cette accréditation 
 
This technical appendix is subject to possible modifications. The validity of the accreditation can be confirmed in the ENAC catalogue (http: 
www.enac.es ) / La présente annexe technique est soumise à possibles modifications. La validité de l’agreement est confirmé dans le catalogue de 
ENAC (http: www.enac.es ) 

 

ANEXO TÉCNICO / TECHNICAL APPENDIX / ANNEXE TECHNIQUE 
ACREDITACIÓN / ACCREDITATION / ACCRÉDITATION nº 176/EI307 

 
Entidad: HERA TRATESA, S.A. (Unipersonal) / Entity: HERA TRATESA, S.A. (Unipersonal – Single 
Shareholder Company) / Entité: HERA TRATESA S.A (Unipersonnelle) 
 

Dirección / Address / Adresse: C/ Isla del Hierro 7, 1ª Planta. Oficina 1.4; 28703 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid, España / Spain) 
 

Norma de referencia / Reference Number / Norme de référence: UNE-EN-ISO/IEC 17020:2012 
 

Título: Inspecciones en el Área Medioambiental / Title: Environmental Inspections / Titre: Inspections 
dans l´environnement 
 

Tipo / Type / Type: C 
 

ÁMBITO DE 
INSPECCIÓN / 

INSPECTION AREA / 
DOMAINE 

D’INSPECTION 

ACTIVIDAD / ACTIVITY / ACTIVITE 

PROCEDIMIENTOS/ 
NORMAS/ 

PROCEDURES/ REGULATIONS 
PROCÉDURES/NORMES 

Suelos 
potencialmente 
contaminados y 
aguas subterráneas 
asociadas / 
Potentially 
contaminated soils 
and associated 
subterranean waters/ 
Sols potentiellement 
pollués et eaux 
souterraines 
associées. 

Planificación de la inspección / Inspection planning / 
Planification de l’Inspection 

Procedimiento interno / Internal 
Procedure / Procédure interne 
IT-17/11 
Decreto / Decree / Décret 199/2006 
(BOPV) 
Decreto/ Decree / Décret 60/2009 
(BOG) 
Decreto/ Decree / Décret 18/2015 
(BOJA) 
Decreto/ Decree / Décret 49/2015 
(DOE) 

Toma de muestras / Sampling / Prise des échantillons Procedimientos internos / Internal 

Procedures/ Procédures internes 
IT-17/02 
IT-17/03 
IT-17/04 
IT-17/13 
IT-17/12 
Decreto / Decree / Décret 199/2006 
(BOPV) 
Decreto/ Decree / Décret 60/2009 
(BOG) 
Decreto/ Decree / Décret 18/2015 
(BOJA) 
Decreto/ Decree / Décret 49/2015 
(DOE) 

Código Validación Electrónica: 4Ch9rdM8KP5B66KQGh

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/


Acreditación/ Accreditation /Accréditation nº 176/EI307  
Anexo Técnico / Technical Appendix / Annexe Technique Rev. 8 

Fecha/ date 16/04/2015 
Hoja / page 2 de 2 

Note: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación / Note: 

The entity maintains a public list of controlled and Normative Documents covered by this accreditation. / Réf.: L’entité possède une liste controlé et 
publique de la Documentation Réglementaire prise en compte pour cette accréditation 
 
This technical appendix is subject to possible modifications. The validity of the accreditation can be confirmed in the ENAC catalogue (http: 
www.enac.es ) / La présente annexe technique est soumise à possibles modifications. La validité de l’agreement est confirmé dans le catalogue de 
ENAC (http: www.enac.es ) 

 

ÁMBITO DE 
INSPECCIÓN / 

INSPECTION AREA / 
DOMAINE 

D’INSPECTION 

ACTIVIDAD / ACTIVITY / ACTIVITE 

PROCEDIMIENTOS/ 
NORMAS/ 

PROCEDURES/ REGULATIONS 
PROCÉDURES/NORMES 

Comprobación de la conformidad en función de la 
concentración de contaminantes (no incluye el análisis de 
riesgos) / Conformity assesment according to pollutants 

concentration (does not include risk analysis) / Vérification de la 
conformité en fonction de la concentration de polluants (non 
inclus l’analyse des risques) 

Procedimientos internos / Internal 

Procedures/ Procédures internes 
PEI-02 
ITPEI-01 
Decreto / Decree / Décret 199/2006 
(BOPV) 
Decreto / Decree / Décret 60/2009 
(BOG) 
Decreto/ Decree / Décret 18/2015 
(BOJA) 
Decreto/ Decree / Décret 49/2015 
(DOE) 

 

Sede Central y Emplazamientos / Head Office and branches / Siège Social et filiales 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA / 

AUTONOMOUS REGION /  

COMMUNE AUTONOME 

PROVINCIA – MUNICIPIO / PROVINCE – 

MUNICIPALITY /  

PROVINCE-MUNICIPALITE 

Comunidad de Madrid / Region of Madrid -Madrid – San Sebastián de los Reyes  

 

Código Validación Electrónica: 4Ch9rdM8KP5B66KQGh

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
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ANEXO A-5: PROCEDIMEINTO DE CALIDAD 



 

 

A continuación se relacionan los procedimientos e instrucciones de HERA TRATESA 
aplicados en las actividades realizadas para este trabajo: 

 

Documento del Sistema de Gestión Nº Rev 
Fecha 

elaborac 

Política de Gestión Integrada 7 30/03/11 

Manual de Gestión Integrada 16 10/03/15 

PEI-01 Independencia, imparcialidad e integridad 5 28/07/14 

PEI-02 Inspecciones Técnicas 6 11/03/15 

PEI-03 Apelaciones, reclamaciones y NC de inspección 
técnica 

2 15/01/14 

PEI-04 Auditorías internas de la entidad de inspección 2 10/03/15 

ITPEI-01 Informes y certificados de Inspecciones Técnicas 9 25/07/14 

ITPEI-02 Supervisión y formación en Inspecciones Técnicas 9 11/03/15 

IT-17/02 Muestreo de Aguas Subterráneas 13 11/03/15 

IT-17/03 Muestreo de Suelos 13 11/03/15 

IT-17/04 Ejecución de Sondeos  11 11/03/15 

IT-17/11 Elaboración de Planes de muestreo en inspecciones 
técnicas 

6 27/01/14 

IT-17/12 Conservación y transporte de muestras 10 11/03/15 

IT-17/13  Muestro de gases ocluidos en el subsuelo 3 24/01/14 

IT-17/16 Recomendaciones de uso y limpieza de los equipos 
de campo 

3 16/04/15 

 

Documento externo TIPO Nº rev. 
Fecha 

elaboración 

Norma UNE-EN ISO 9001 ( Diciembre 
2000 ). Gestión de Calidad 

ISO 4 Noviembre 2008 

Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 
(Septiembre 2004). Entidades de 

Inspeccion 
ISO/IEC 2 Febrero 2012 

Criterios Generales de Acreditación. 
Competencia técnica de las entidades 

que realizan inspección 
CGA-ENAC-EI Rev. 7 Enero 2005 

Guía ENAC 7 Enero 2005 

NT-49 “Evaluación de Entidades de 
Inspección Medioambiental de Vigilancia 

y Control”. 
Guía ENAC 2 Enero 2013 

Independencia, 
Imparcialidad e 

Integridad de Entidades 
NT-17 Rev. 01. Noviembre 03 

Guía ENAC 5 Junio 2013 

CEA-ENAC-01  “Criterios para la 
utilización de la marca ENAC o 

referencia a la condición de acreditado” 
Guía ENAC 12 Enero 2015 



 

 

Documento externo TIPO Nº rev. 
Fecha 

elaboración 

RD 9/2005 , de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo 
y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados 
(BOE nº 15, 18/01/05 (excepto análisis 

de riesgos 

MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA 

- Enero 2005 

Guía Técnica de aplicación del RD 
9/2005 , de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados  

MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE 

- 2007 

“Circular sobre remediación del suelo 
2013” Versión 1 de julio 2013- 
(Remplaza todas las anteriores)

Circular Holandesa - 2013 

Decreto 60/2009 sobre suelos 
potencialmente contaminados y 

procedimiento para la declaración de un 
suelo como contaminado. 

Decreto 
autonómico Galicia 

- Marzo 2009 

Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por 
el que se regula el régimen jurídico de 
los suelos contaminados de 
Extremadura 

Decreto 
autonómicoExtrem

adura 
- Marzo 2015 

Ley Autonómica del País Vasco 1/2005, 
de 4 de febrero, para la prevención y 

corrección de la contaminación del suelo 
(BOPV nº 32 de 16/02/05) (excepto 

análisis de riesgos) 

Departamento de 
Medio Ambiente y 

Ordenación del 
territorio Pais 

Vasco 

- Febrero 2005 

DECRETO 199/2006, de 10 de octubre, 
por el que se establece el sistema de 

acreditación de entidades de 
investigación y recuperación de la 
calidad del suelo y se determina el 

contenido y alcance de las 
investigaciones de la calidad del suelo a 

realizar por dichas entidades 

Departamento de 
Medio Ambiente y 

Ordenación del 
territorio Pais 

Vasco 

- Octubre 2006 

 

  
Todos estos documentos quedan a disposición para cualquier tipo de duda o consulta. 
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ANEXO A-6: ESTÁNDARES DE CALIDAD 



 

 

REAL DECRETO 9/2005, DE 14 DE ENERO , POR EL QUE SE ESTABLECE LA RELACIÓN 
DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS CRITERIOS Y 
ESTÁNDARES PARA LA DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS. 

ANEXO III 

Criterios para la consideración de un suelo como contaminado 

Un suelo será declarado como contaminado cuando se determinen riesgos inaceptables 
para la protección de la salud humana o, en su caso, de los ecosistemas, debido a la 
presencia en este de alguna de las sustancias contaminantes recogidas en los anexos V y 
VI o de cualquier otro contaminante químico. 

En aquellas circunstancias en que no se disponga de la correspondiente valoración de 
riesgos, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán asumir que el 
riesgo es inaceptable y, en consecuencia, declarar un suelo como contaminado cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de la salud humana: 

a) Que la concentración en el suelo de alguna de las sustancias recogidas en el anexo V 
excede 100 o más veces los niveles genéricos de referencia establecidos en él para la 
protección de la salud humana, de acuerdo con su uso. 

b) Que la concentración en el suelo de cualquier contaminante químico no recogido en el 
anexo V para ese suelo excede 100 o más veces el nivel genérico de referencia calculado 
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII. 

2. En aquellos casos en que se considere prioritaria la protección de los ecosistemas: 

a) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos del suelo 
obtenida en los ensayos de toxicidad OCDE 208 (Ensayo de emergencia y crecimiento de 
semillas en plantas terrestres), OCDE 207 (Ensayo de toxicidad aguda en lombriz de 
tierra), OCDE 216 (Ensayo de mineralización de nitrógeno en suelos), OCDE 217 (Ensayo 
de mineralización de carbono en suelo) o en aquellos otros que se consideren 
equivalentes para ese propósito por el Ministerio de Medio Ambiente, es inferior a 10 mg 
de suelo contaminado/g de suelo. 

b) Que la concentración letal o efectiva media, CL(E)50, para organismos acuáticos 
obtenida en los ensayos de toxicidad OCDE 201 (Ensayo de inhibición del crecimiento en 
algas), OCDE 202 (Ensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna), OCDE 203 
(Ensayo de toxicidad aguda en peces), o en aquellos otros que se consideren equivalentes 
para este propósito por el Ministerio de Medio Ambiente, efectuados con los lixiviados 
obtenidos por el procedimiento normalizado DIN-38414, es inferior a 10 ml de lixiviado/l 
de agua. 

ANEXO IV 

Criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos. 

 
1. Estarán sujetos a este anexo aquellos suelos que cumplen con alguna de las siguientes 
condiciones: 

a) Que presenten concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo superiores a 50 
mg/kg. 

b) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de alguna de las sustancias 
recogidas en el anexoV excede el nivel genérico de referencia correspondiente a su uso, 
actual o previsto. 

c) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier contaminante 
químico no recogido en el anexo V para ese suelo es superior al nivel genérico de 
referencia estimado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII.  



 

 

2. En aquellos casos en los que se considere prioritaria la protección del ecosistema, se 
considerarán incluidos en este anexo aquellos en los que se cumplan alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Que la concentración de alguna de las sustancias recogidas en el anexo VI excede los 
niveles genéricos de referencia establecidos en él para el grupo o los grupos de 
organismos que haya que proteger en cada caso: organismos del suelo, organismos 
acuáticos y vertebrados terrestres. 

b) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier contaminante 
químico no recogido en el anexo VI para ese suelo es superior al nivel genérico de 
referencia estimado de acuerdo con los cr iterios establecidos en el anexo VII. 

c) Que se compruebe toxicidad en los bioensayos mencionados en el anexo III.2, con 
suelo o con lixiviado, en muestras no diluidas. 

ANEXO V 

Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para protección de la 
salud humana en función del uso del suelo 

Sustancia mg/kg Uso Industrial Uso urbano Otros usos  

Diclorometano. 60*** 6*** 0,6 

1,1-Dicloroetano. 100** 70*** 7 

1,2-Dicloroetano. 5*** 0,5*** 0,05 

1,1,2-Tricloroetano. 10*** 1*** 0,1 

1,1,2,2-Tetracloroetano.  3*** 0,3*** 0,03 

1,1-Dicloroeti leno. 1 0,1*** 0,01 

Tricloroeti leno. 70*** 7*** 0,7 

Tetracloroetileno. 10*** 1*** 0,1 

1,2-Dicloropropano. 4 0,5*** 0,05 

1,3-Dicloropropeno. 7*** 0,7*** 0,07 

Acenafteno. 100*** 60*** 6 

Acetona. 100** 10*** 1 

Aldrín. 1*** 0,1*** 0,01 

Antraceno. 100***(1) 100** 45 

Benzo(a)antraceno. 20*** 2*** 0,2 

Dibenzo(a,h)antraceno. 3*** 0,3*** 0,03 

Benceno. 10*** 1*** 0,1 

Clorobenceno. 35 10*** 1 

1,2-Diclorobenceno. 100** 70** 7 

1,4-Diclorobenceno 40*** 4*** 0,4 

1,2,4-Triclorobenceno. 90*** 9*** 0,9 

p-Cloroanil ina. 30*** 3*** 0,3 

Clordano. 1*** 0,1*** 0,01 

Cloroformo. 5 3 0,7 

Cloruro de vini lo. 1*** 0,1*** 0,01 

Cresol. 100** 40*** 4 

Criseno. 100** 100** 20 



 

 

Sustancia mg/kg Uso Industrial Uso urbano Otros usos  

p,p´-DDE 60*** 6*** 0,6 

p,p´-DDT 20*** 2*** 0,2 

p,p-DDD 70*** 7*** 0,7 

Dieldrin. 1*** 0,1*** 0,01* 

Endosulfan. 60*** 6*** 0,6 

Endrin. 1*** 0,1*** 0,01* 

Estireno. 100** 100** 20 

Eti lbenceno. 100** 20*** 2 

Fenol. 100** 70** 7 

2-Clorofenol. 100** 10*** 1 

2,4-Diclorofenol. 10*** 1*** 0,1 

1,4,5-Triclorofenol. 100** 100** 10 

2,4,6-Triclorofenol. 90*** 9*** 0,9 

Pentaclorofenol. 1*** 0,1*** 0,01* 

Fluoranteno. 100** 80*** 8 

Benzo(b)fluoranteno. 20*** 2*** 0,2 

Benzo(k)fluoranteno. 100** 20*** 2 

Fluoreno. 100** 50*** 5 

Heptacloro epoxido. 1*** 0,1*** 0,01 

Hexacloro benceno. 1*** 0,1*** 0,01 

Hexacloro butadieno. 10*** 1*** 0,1 

Hexaclorociclohexano-alfa. 1*** 0,1*** 0,01* 

Hexaclorociclohexano-beta. 1*** 0,1*** 0,01* 

Hexaclorociclohexano-gamma. 1*** 0,1*** 0,01* 

Hexacloroetano. 9*** 0,9*** 0,09 

Naftaleno. 10 8 1 

PCB 0,8 0,08 0,01* 

Pireno. 100** 60*** 6 

Benzo(a)pireno. 2*** 0,2*** 0,02 

Indeno (1,2,3-cd)Pireno. 30*** 3*** 0,3 

Tetracloruro de carbono. 1 0,5*** 0,05 

Tolueno. 100*** 30*** 3 

Xileno. 100*** 100** 35 
 
* Límite infer ior de detección. 
** En apl icación del  cr i terio de reducción. 
*** En apl icación del  cr i terio de contigüidad. 
(1) Para esta sustancia,  las Comunidades Autónomas podrán apl icar NGR super iores a 100 mg/kg, pero no 
superiores a 700 mg/kg; en tal  caso, deberán justi f icar expl íc i tamente las razones por las que adoptan los nuevos 
valores.  Esta justi f icación deberá f igurar en las declaraciones de suelos como no contaminados o contaminados. 
 
(2) Para esta sustancia,  las Comunidades Autónomas podrán apl icar NGR super iores a 100 mg/kg, pero no 
superiores a 200 mg/kg; en tal  caso, deberán justi f icar expl íc i tamente las razones por las que adoptan los nuevos 
valores.  Esta justi f icación deberá f igurar en las declaraciones de suelos como no contaminados o contaminados. 



 

 

ANEXO VI  

Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para protección de 
los ecosistemas. 

 

Sustancia mg/kg Organismos del 
suelo 

Organismos 
acuáticos 

Vertebrados 
terrestres  

1,1-Dicloroetano.  0,06 4,18 

1,2-Dicloroetano.  0,16 0,24 

1,1,2-Tricloroetano.  0,16 0,3 

1,1,2,2-Tetracloroetano.   0,02 0,04 

Tricloroetileno.  0,21 0,45 

Tetracloroetileno. 0,01* 0,06 0,15 

1,2-Dicloropropano. 4,24 0,07 0,43 

1,3-Dicloropropeno.  0,01* 0,58 

Acenafteno.  0,02 4,85 

Acetona.  0,54 6,71 

Aldrín. 0,01* 0,01 0,01* 

Antraceno.  0,01* 22 

Benzo(a)antraceno. 3,8 0,01  

Benceno. 1 0,2 0,11 

Clorobenceno. 1 0,03 7,66 

1,2-Diclorobenceno.  0,11 3,15 

1,4-Diclorobenceno 0,1 0,16 0,53 

1,2,4-Triclorobenceno. 0,05 0,79 0,94 

p-Cloroanilina. 0,14 0,01* 0,09 

Clordano. 0,04 0,01* 0,01* 

Cloroformo.  0,01 0,01 

Cloruro de vinilo.    

p,p´-DDE 0,14 0,01* 0,01* 

p,p´-DDT  0,01 0,01* 

Dieldrin. 0,13 0,01* 0,01* 

1,4-Dioxano 1,45 13,9  

Endosulfan. 0,01 0,01* 0,04 

Endrin.  0,01* 0,01* 

Estireno. 0,68 0,25 100** 

Etilbenceno.  0,08 4,6 

Decabromofenil éter.  2,66 59,7 

Pentabromo difenil éter. 0,32 5,18 0,01* 

Octabromo difenil éter.  0,51 0,24 

Fenol. 0,27 0,03 23,7 

2-Clorofenol. 0,04 0,01* 0,12 

2,4-Diclorofenol. 0,2 0,06 0,02 



 

 

Sustancia mg/kg Organismos del 
suelo 

Organismos 
acuáticos 

Vertebrados 
terrestres  

2,4,5-Triclorofenol. 0,05 0,09 3,3 

2,4,6-Triclorofenol. 0,4 0,012 0,03 

Pentaclorofenol. 0,02 0,01* 0,01* 

Fluoranteno. 1 0,03 1,96 

Fluoreno. 0,22 0,02 2,84 

Hexacloro benceno. 5,7 0,01 0,01* 

Hexacloro butadieno.  0,01*  

Hexaclorociclohexano-alfa.  0,25 0,05 

Hexaclorociclohexano-beta.  0,38 0,01* 

Hexaclorociclohexano-gamma. 0,01* 0,01* 0,23 

Hexacloroetano.  0,03 0,03 

Naftaleno. 0,1 0,05 0,06 

Pireno.  0,01* 1,2 

Benzo(a)pireno. 0,15 0,01*  

Indeno (1,2,3-cd)Pireno.  0,12  

Tolueno. 0,3 0,24 13,5 

Xileno.  0,07  

 
* Límite inferior de detección. 
** En aplicación del criterio de reducción. 

 



Inicio  >  Ámbitos de actuación  >  Suelos contaminados  >  Niveles Genéricos de Referencia 
(NGR).  >  
Valores de los NGR para metales y metaloides y protección de la salud humana aplicables a 
Cataluña  

    + Comparte

Valores de los NGR para metales y metaloides y protección de la salud humana aplicables a 
Cataluña

ELEMENTO
USO 
INDUSTRIAL 
mg/kg m s

USO URBANO 
mg/kg m s

OTROS USOS 
mg/kg m s

Antimonio 30 * 6 ** 6 **

Arsénico 30 ** 30 ** 30 **

Bario 1.000 *** 880 500

Berilio 90 40 10

Cadmio 55 * 5,5 2,5

Cobalto 90 45 25 **

Cobre 1.000 *** 310 90

Cromo (III) 1.000 *** 1.000 *** 400

Cromo (VI) 25 10 1

Estaño 1.000 *** 1.000 *** 50

Mercurio 30 * 3 2 **

Molibdeno 70 * 7 * 3,5 **

Niquel 1.000 *** 470 * 45 **

Plomo 550 * 60 ** 60 **

Selenio 70 * 7 * 0,7

Talio 45 * 4,5 * 1,5 **

Vanadio 1.000 *** 190 135 **

Cinc 1.000 *** 650 * 170 **

 
 
1 En los suelos en los que sean de aplicación los NGR para otros usos en la protección de la salud humana, la muestra 
representativa superficial del suelo será aquella resultante de una muestra homogénea de los primeros 50 cm, una vez retirada la 
cobertura natural del terreno (los primeros 5-10 cm).  
 

* En aplicación del criterio de contigüidad

 

** En aplicación de los valores de referencia
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“Circular sobre valores objetivo y valores de intervención para la recuperación del 
suelo y sus Anexos A-D”; Ministerio de Vivienda, Planificación del Territorio y 
Medio Ambiente Holandés; Dirección General de Protección Medioambiental, 
Dirección general del suelo, aguas y el medio rural. Departamento de gestión del 
suelo y las áreas rurales (Febrero 2000- Julio 2013). 

 

DEFINICIONES 

 
Nivel Objetivo 

El nivel objetivo o de referencia  (Nivel “O”) se corresponde con condiciones no 

contaminadas o no antrópicas, y representa el nivel por debajo del cual el riesgo es 

considerado como aceptable, y por tanto sin importancia. 

 

Nivel de Intervención 

El nivel de intervención o Nivel “I” implica un grado de contaminación tal que el riesgo 

ecotoxicológico y toxicológico derivado se considera muy grave. Sin embargo el que se 

presenten valores por encima de este nivel no significa que inmediatamente se deba 

realizar una recuperación. Según los criterios holandeses, se debe comprobar que existe 

por lo menos un volumen de 25 m3 de material con valores superiores al nivel de 

intervención (en caso de contaminación en suelos) y de 100 m3   de material saturado (en 

caso de contaminación en aguas)  antes de que haya que realizar una acción, que podría 

ser bien una limpieza del suelo o también un análisis de riesgos para averiguar si el suelo 

debe ser realmente intervenido. 

 

Concentración entre los niveles objetivo y de intervención 

Cuando existen concentraciones que no han alcanzado el nivel de intervención pero que 

superan el nivel objetivo significa que posiblemente se debe profundizar para averiguar si 

dichas concentraciones suponen un riesgo aceptable o inaceptable mediante una 

investigación detallada o análisis de riesgos. 

 

LOS QUE SE UTILIZAN COMO VALORES DE REFERENCIA SON LOS DE INTERVENCIÓN 

Y SOLO SE COMPARA PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Modificaciones posteriores a la circular del 2000: 

 “Circular sobre remediación del suelo 2006 con modificación de 1 Octubre 2008. “ 
Govemment Gazette nº 131, 10 July 2008 

 “Circular sobre remediación del suelo 2009”. Govemment Gazette nº 67, 7 Abril 
2009. Y revisión de abril 2012. 

 “Circular sobre remediación del suelo 2013”. Versión de 1 de Julio de 2013. 
Sustituye a las anteriores. 

 



 

 

 
VALORES DE INTERVENCION DE LAS DISTINAS CIRCULARES 

(2000, 2006-2008, 2009-2012 y 2013) 
 

   SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

COMPUESTOS INORGÁNICOS 

Cianuros ( l ibres) 20 20 20 20 1500 1500 1500 1500 

Cianuros (Complejados 
pH>5) 650 

C
ia

n
u

ro
s 

co
m

p
le

ja
d

o
s 

50 50 50 

1500 

C
ia

n
u

ro
s 

co
m

p
le

ja
d

o
s 

1
5
0
0 

1500 1500 
Cianuros (Complejados 
pH=>5) 

50 1500 

Tiocianatos (suma) 20 20 20 20 1500 1500 1500 1500 

Bromuros (mg Br/l )  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Cloruros (mg Cl/l )  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Fluoruros (mg F/l ) --- --- --- --- --- --- --- --- 

COMPUESTOS AROMÁTICOS 

Benceno 1 1,1 1,1 1,1 30 30 30 30 

Et i lbenceno 50 110 110 110 150 150 150 150 

Tolueno 130 32 32 32 1000 1000 1000 1000 

Xi leno 25 17 17 17 70 70 70 70 

Est i reno (vini lbenceno) 100 86 86 86 300 300 300 300 

Fenoles 40 14 14 14 2000 2000 2000 2000 

Cresoles (suma) 5 13 13 13 200 200 200 200 

Dihidroxibencenos (suma) --- --- 8 --- --- --- --- --- 

Catecol  (o-dihidroxibenceno) 20 -- -- -- 1250 1250
* 

1250
* 

--- 

Resolcinol  (m-
dihidroxibenceno) 

10 -- -- -- 600 600* 600* 
--- 

Hidroquinona (p-
dihidroxibenceno) 10 -- -- -- 800 800* 800* 

--- 

Disolventes aromáticos 200* 200* 200* --- 150* 150* 150* --- 

Dodeci lbenceno 1000
* 1000* 1000* 

--- 
0,02* 0,02* 0,02* 

--- 

HIDROCARBUROS POLIAROMÁTICOS (PAHs) 

PAH (Suma de 10) 40 40 40 40 --- --- --- --- 

Naftaleno  --- --- --- --- 70 70 70 70 

Antraceno --- --- --- --- 5 5 5 5 

Fenantreno --- --- --- --- 5 5 5 5 

Flouranteno --- --- --- --- 1 1 1 1 

Benzo(a)antraceno --- --- --- --- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Criseno --- --- --- --- 0,2 0,2 0,2 0,2 

Benzo(a)pireno --- --- --- --- 0,05 0,05 0,05 0,05 

Benzo (ghi)  per i leno --- --- --- --- 0,05 0,05 0,05 0,05 

Benzo(k)fluoranteno --- --- --- --- 0,05 0,05 0,05 0,05 

Indeno (1,2,3 cd) pireno --- --- --- --- 0,05 0,05 0,05 0,05 



 

 

   SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

HIDROCARBUROS CLORADOS 

Cloruro de vini lo 0,1 0,1 0,1 0,1 5 5 5 5 

Diclorometano 10 3,9 3,9 3,9 1000 1000 1000 1000 

1,1-Dicloroetano 15 15 15 15 900 900 900 900 

1,2-Dicloroetano 4 6,4 6,4 6,4 400 400 400 400 

1,1-Dicloroeti leno 0,3 0,3 0,3 0,3 10 10 10 10 

1,2 –Dicloroeti leno (suma) 1 1 1 1 20 20 20 20 

Dicloropropano 2 2 2 2 80 80 80 80 

Triclorometano (cloroformo) 10 5,6 5,6 5,6 400 400 400 400 

1,1,1-Tricloroetano 15 15 15 15 300 300 300 300 

1,1,2-Tricloroetano 10 10 10 10 130 130 130 130 

Tricloroeti leno (Tri) 60 2,5 2,5 2,5 500 500 500 500 

Tetraclorometano (Tetra) 1 0,7 0,7 0,7 10 10 10 10 

Tetracloroetileno (Per) 4 8,8 8,8 8,8 40 40 40 40 

Clorobenceno (suma) 30 --- --- --- --- --- --- --- 

Monoclorobenceno --- 15 15 15 180 180 180 180 

Diclorobenceno (suma) --- 19 19 19 50 50 50 50 

Triclorobenceno (suma) --- 11 11 11 10 10 10 10 

Tetraclorobenceno (suma) --- 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 

Pentaclorobenceno --- 6,7 6,7 6,7 1 1 1 1 

Hexaclorobenceno --- 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Clorofenol (suma) 10 --- --- --- --- --- --- --- 

Monoclorofenol (suma) --- 5,4 5,4 5,4 100 100 100 100 

Diclorofenol (suma) --- 22 22 22 30 30 30 30 

Triclorofenol (suma) --- 22 22 22 10 10 10 10 

Tetraclorofenol (suma) --- 21 21 21 10 10 10 10 

Pentaclorofenol --- 12 12 12 3 3 3 3 

Cloronaftaleno 10 23 23 23 6 6 6 6 

Monocloroanil ina 50 50 50 50 30 30 30 30 

Polic lorobifenilo (suma 7) 1 1 1 1 0,01 0,01 0,01 0,01 

EOX -- -- --  -- -- -- --- 

Dicloroanil ina 50* 50* 50* 50* 100* 100* 100* 100* 

Tricloroanil ina 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 

Tetracloroanil ina 30* 30* 30* 30* 10* 10* 10* 10* 

Pentacloroanil ina 10* 10* 10* 10* 1* 1* 1* 1* 

4-clorometilfenol 15* 15* 15* 15* 350* 350* 350* 350* 

Dioxinas 0,001* 0,000
18 

0,0001
8 

0,0001
8 

0,001 
ng/l* 

0,001 
ng/l* 

0,001 
ng/l* 

--- 



 

 

   SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

PESTICIDAS 

DDT (suma.) --- --- 1,7 1,7 --- --- --- --- 

DDE (suma.) --- --- 2,3 2,3 --- --- --- --- 

  DDD (suma.) --- --- 34 34 --- --- --- --- 

DDT/DDE/DDD (suma.) 4 --- -- --- 0,01 0,0
1 0,01 0,01 

Drins (suma) 4 0,14 0,14 4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Aldrin --- --- 0,32 0,32 --- --- --- --- 

Dieldrin --- --- --- --- --- --- --- --- 

Endrin --- --- --- --- --- --- --- --- 

HCH-Compuestos (Sum) 2 -- -- -- 1 1 1 1 

-HCH --- 17 17 17 --- --- --- --- 

-HCH --- 1,6 1,6 1,6 --- --- --- --- 

-HCH --- 1,2 1,2 1,2 --- --- --- --- 

Atrazina 6 0.71 0.71 0.71 150 150 150 150 

Carbari lo 5 0,45 0,45 0,45 50 50 50 50 

Carbofurano 2 0,017 0,017 0,017 100 100 100 100 

Clordano 4 4 4 4 0,2 0,2 0,2 0,2 

Endosulfan 4 4 4 4 5 5 5 5 

Heptacloro 4 4 4 4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Heptacloro epoxido  4 4 4 4 3 3 3 3 

Maneb 35* 22* 22* --- 0,1* 0,1
* 0,1* --- 

MCPA 4 4 4 4 50 50 50 50 

Compuestos de estaño 
orgánico 

2,5 2,5 2,5 --- 0,7 0,7 0,7 --- 

Azinfos-metil 2* 2* 2* --- 2* 2* 2* --- 

OTROS COMPUESTOS 

Asbestos --- --- 100 100 --- --- --- --- 

Ciclorohexanona 45 150 150 150 15000 150
00 

1500
0 15000 

Dimeti l ftalato --- --- 82 82 --- --- --- --- 

Dieti l ftalato --- --- 53 53 --- --- --- --- 

Di-isobuti l ftalato --- --- 17 17 --- --- --- --- 

Dibutil  ftalato --- --- 36 36 --- --- --- --- 

Buti l Benzil ftalato --- --- 48 48 --- --- --- --- 

Diexil ftalato --- --- 220 220 --- --- --- --- 

Di (2-eti lhexil) ftalato --- --- 60 60 --- --- --- --- 

Ftalato (suma) 60 --- --- --- 5 5 5 5 

Aceites minerales 5000 5000 5000 5000 600 600 600 600 

Pir idina 0,5 11 11 11 30 30 30 30 



 

 

   SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

Tetrahidrofurano 2 7 7 7 300 300 300 300 

Tetrahidrotiofeno 90 8,8 8,8 8,8 5000 500
0 5000 5000 

Tibromometano 
(bromoformo) 75 75 75 75 630 630 630 630 

Acri lonicri l 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 5* 5* 5* 5* 

Butanol  30* 30* 30* 30* 5600* 560
0* 

5600
* 5600* 

1,2-acetato de butilo 200* 200* 200* 200* 6300* 630
0* 

6300
* 6300* 

 
* Cuando están marcados con un asterisco se comparan los valores indicativos de contaminación 
seria de una y otra normativa, no los de intervención 
 
 

 SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-2008 2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

METALES 

Antimonio 15 22 22 22 20 20 20 20 

Arsénico 55 76 76 76 60 60 60 60 

Bario 625 920 - - 625 625 625 625 

Cadmio 12 13 13 13 6 6 6 6 

Cromo 380 C
ro

m
o

 I
II

 

180 180 180 

30 30 30 30 

C
ro

m
o

 
IV

 

78 78 78 

Cobalto 240 190 190 190 100 100 100 100 

Cobre 190 190 190 190 75 75 75 75 

Estaño 900* 900* 900* --- 50 * 50 * 50 * --- 

Mercurio 10 In
o

rg
án

ic
o

 

36 36 36 

0,3 0,3 0,3 0,3 

O
rg

án
ic

o
 

4  4 4 

Plomo  530 530 530 530 75 75 75 75 

Molibdeno 200 190 190 190 300 300 300 300 

Níquel 210 100 100 100 75 75 75 75 

Zinc 720 720 720 720 800 800 800 800 

Beril io 30* 30* 30* --- 15* 15* 15* --- 



 

 

 SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 2006-2008 2009-
2012 

2013 2000 2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

Selenio 100* 100* 100* --- 160* 160* 160* --- 

Telurio 600* 600* 600* --- 70* 70* 70* --- 

Talio 15* 15* 15* --- 7* 7* 7* --- 

Vanadio 250* 250* 250* --- 70* 70* 70* --- 

Plata 15* 15* 15* --- 40* 40* 40* --- 

 
* Cuando están marcados con un asterisco se comparan los valores indicativos de contaminación 
seria, no los de intervención 
 
 

 SUELO/SEDIMENTO (mg/kg) AGUAS SUBTERRÁNEAS (g/l) 

 2000 
2006-
2008 

2009-
2012 

2013 
2000 

2006-
2008 

2009-
2012 

2013 

 OTROS COMPUESTOS 

Acetato de etilo 75* 75* 75* 75* 15000* 15000* 15000
* 

15000
* 

Dietilenglicol 270* 270* 270* 270* 13000* 13000* 13000
* 

13000
* 

Etilenglicol 100* 100* 100* 100* 5500* 5500* 5500* 5500* 

Formaldehído 0,1* 0,1* 0,1* 0,1* 50* 50* 50* 50* 

Isopropanol 220* 220* 220* 220* 31000* 31000* 31000
* 

31000
* 

Metanol 30* 30* 30* 30* 24000* 24000* 24000
* 

24000
* 

Metiltertbutileter 
(MTBE) 

100* 100* 100* 100* 9200* 9200* 9400* 9400* 

Metiletilcetona  35* 35* 35* 35* 6000* 6000* 6000* 6000* 

 
 
* Cuando están marcados con un asterisco se comparan los valores indicativos de contaminación 
seria de una y otra normativa, no los de intervención 
 



 

    1 
Protocolo de actuación en caso de detección de un episodio de contaminación de las aguas subterráneas (ver Anexo 
1 de la Guia “Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració 

d’aigües subterrànies en emplaçaments contaminants per fonts d’origen puntual 

GUIA ACA  
(Emplazamientos que no son ESTACIONES DE SERVICIO) 

“Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració 
d’aigües subterrànies en emplaçaments contaminants per fonts d’origen puntual” 

 
1.Ámbito de aplicación: 
Los valores genéricos recogidos en esta guía son de aplicación en aquellos emplazamientos, 
acuíferos, masas de agua subterránea y/o captaciones que no dispongan de criterios de 
aplicación específicos, ya sean fijados por la Agencia Catalana del Agua o por otros Organismos 
competentes. Especialmente cabra tener en cuenta las normativas para el agua de consumo en 
aquellas captaciones que sean utilizadas para ello, como del mismo modo habrá que contemplar 
los objetivos de calidad en aquellos supuestos en que la contaminación sea susceptible de 
afectar a estas masas de agua. 
 
Para poder fijar objetivos de restauración en los episodios identificados de contaminación 
de aguas subterráneas, se hace necesario disponer de valores numéricos que puedan usarse 
como objetivos de restauración. Estos valores numéricos se tienen que establecer en base al 
cálculo fiable de los Niveles de Referencia, utilizando la metodología de análisis de riesgo para la 
salud humana siguiendo guías metodológicas e informes de varias organizaciones 
sobre niveles de calidad para varios usos del agua y posterior análisis de incertidumbre en 
la exposición basado en las guías de United States Environmental Protection Agency (EPA) 
 
2. Valores genéricos- Definición  
 

 Valor genèric de no risc-  Valor genérico de no riesgo (VGNR) 
 
El valor genérico de no riesgo es aquel en el cual no son previsibles riesgos para los usuarios del 
agua subterréna. Por  tanto cabria considerarlo genéricamente como objetivo de restauración. 
Valores por debajo de este umbral supondrían la efectiva restauración del medio, momento en el 
que se pasaría a la fase final de seguimiento y control. 
 

 Valor genèric d’intervenció – Valor genérico de Intervención (VGI): 
 
La superación del valor genérico de intervención supone un riesgo para los usuarios actuales o 
potenciales del agua subterránea si no se realiza el tratamiento adecuado en una amplia 
variedad de usos del agua. Por tanto en estos casos, se han de llevar a cabo actuaciones de 
restauración del emplazamiento. Estas actuaciones de restauración pueden centrarse tanto en el 
vector suelos como en el vector agua, en función de las condiciones hidrogeológicas del 
emplazamiento y las técnicas más adecuadas al caso, siempre que quede delimitada la pluma 
de contaminación y se establezca una red de control de las aguas subterráneas que permita el 
seguimiento de la evolución de los contaminantes en el agua. 
 
Cuando la concentración se encuentra entre el VGNR y el VGI puede comportar riesgo para los 
usuarios actuales o potenciales 
en determinados usos del agua subterránea. En estos casos también cabrían actuaciones 
complementarias de restauración salvo en los casos en los que se comprueben los siguientes 
extremos: 
 
1. Que de forma natural se está produciendo una atenuación de los compuestos.  
2. Que el penacho de contaminación se encuentra perfectamente delimitado y controlado.  
3. Que del análisis de la evolución de las concentraciones en el agua subterránea se compruebe 
una tendencia significativa al decrecimiento de las concentraciones. 



 

    2 
Protocolo de actuación en caso de detección de un episodio de contaminación de las aguas subterráneas (ver Anexo 
1 de la Guia “Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració 

d’aigües subterrànies en emplaçaments contaminants per fonts d’origen puntual 

3. Delimitación de zonas afectadas 
En este sentido, y de forma genérica, en cada episodio de contaminación se definirán las 
siguientes zonas:  ̀
 
- Zona foco. Correspondería en la zona que actúa como fuente de aportación de contaminante 

a las aguas subterráneas. En caso de que no se pueda localizar el foco de un episodio de 
contaminación, se considerará como foco, a efectos de actuación, la zona donde se detecten 
las concentraciones más elevadas.  

 
- Penacho o Pluma de afección. Zona de degradación de la calidad natural de las aguas 

subterráneas debida a la movilización y dispersión de contaminantes introducidos en las 
aguas subterráneas.  

 
La definición de la zona foco y el penacho de afección implicará delimitar el alcance 
tridimensional de la contaminación en los dos casos y establecer puntos de cierre no afectados 
(puntos blancos) situados aguas abajo del penacho de afección de las aguas subterráneas  
 
Cuando el penacho de afección se incorpore a una masa de agua (continental o marítima) el 
punto blanco exigirá contemplar los objetivos de calidad de esta masa de agua. El hecho que el 
penacho de contaminación de las aguas subterráneas se extienda fuera de los límites de la 
propiedad no eximirá a los causantes de la contaminación de actuar del mismo modo que en el 
caso de episodios circunscritos a la propiedad. 
 
4. Seguimiento y red de control  
Para el seguimiento del episodio de contaminación se definirán dos redes de control de la 
calidad de las aguas subterráneas: una red interior y una red exterior. ̀ 
 
La red de control interior tendrá como principal objetivo el control y seguimiento de la calidad del 
agua subterránea en la zona definida como foco de la contaminación y su entorno inmediato.  
 
La red de control exterior tendrá como objetivo prioritario controlar la evolución de la calidad de 
las aguas subterráneas aguas abajo de la zona foco y determinar el alcance tridimensional del 
penacho de afección. La red de control exterior no tendrá que estar necesariamente situada 
fuera del límite de la propiedad donde se sitúa el foco de la contaminación. A efectos de control 
de la contaminación, se considerará como zona exterior los sectores situados en el entorno de la 
zona foco, especialmente aquellos situados aguas abajo.  
 
La propuesta definitiva de las redes de control de cada uno de los episodios de contaminación 
de las aguas subterráneas será consensuada entre los diferentes agentes implicados en el caso 
y validada por la Agencia Catalana del Agua. 
 
5. Objetivos de restauración 
 
Sin prejuicio de aquello mencionado en el apartado “Ambito de Aplicación” del presente 
documento, los objetivos de restauración se establecerán en función del ámbito espacial de 
control respecto del foco, es decir, atendiendo en las redes de control interior y exterior.  
 

- Red exterior: El objetivo de restauración será el correspondiente al valor paramétrico VGNR, 
dado que determina el umbral donde no son previsibles riesgos para los usuarios del agua. 
 - Red interior: El objetivo de restauración se encontrará situado entre el VGNR y el VGI, 
siempre y cuando se demuestre que se cumplen los puntos 1, 2 y 3 del apartado 2 del presente 
documento y se determine la ausencia de riesgo por la salud de las personas, de acuerdo con 
la metodología establecida al RD 9/2005, de 14 de enero. 



 

    3 
Protocolo de actuación en caso de detección de un episodio de contaminación de las aguas subterráneas (ver Anexo 
1 de la Guia “Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració 

d’aigües subterrànies en emplaçaments contaminants per fonts d’origen puntual 

6. Compuestos considerados y valores paramétricos 
 
Se adjunta tabla remitida por el ACA el dia 10 de febrero de 2015 
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Assumpte: Valors Genèrics per a la restauració d’aigües subterrànies en 
emplaçaments contaminats per fonts d’origen puntual a Catalunya. 
 
Consta de tres agrupacions de compostos: 
 

1) Incloses dins de l’Acord entre l’Agència Catalana de l’Aigua i Foment del Treball 
Nacional, PIMEC i Consell de Cambres de Comerç. Indústria i Navegació de 
Catalunya. 

2) Ampliació de Valors Genèrics. 
3) Substàncies amb Valor Genèric d’Alerta.  

 
1) Substàncies objecte de l’Acord entre l’Agència Catalana de l’Aigua i Foment del 
Treball Nacional, PIMEC i Consell de Cambres de Comerç. Indústria i Navegació de 
Catalunya. 
 

  
Valor Genèric de No Risc Valor Genèric d’Intervenció

(VGNR) (μg/l) (VGI) (μg/l) 
Substàncies del GRUP 1  
Mercuri 1 1,5 
Arsènic 15 40 
Cadmi 15 70 
Antimoni 20 60 
Crom (VI) 100 450 
Substàncies del GRUP 2  
Hexaclorobenzè 0,05 1 
Tetracloroetà, 1,1,2,2 7 30 
Tetraclorur de Carboni 8 30 
Diclororetà, 1,2 10 50 
Benzè 20 90 
Tricloroetà, 1,1,2 20 90 
Naftalè 10 500 
Substàncies del GRUP 3  
Cloroform 70 210 
Clorobenzè 80 240 
Dicloroetilè, trans-1,2 80 240 
ETBE 100 300 
Etilbenzè 100 300 
Bromoform 150 450 
Xilens suma 200 600 
Diclorometà 250 750 
Substàncies del GRUP 4  
Tricloroetilè  50 
Dicloroetilè, 1,1 10* 60 
Tetracloroetilè  75 
*Sumatori de les tres substàncies. 
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2) Ampliació de Valors Genèrics 
 
 
FAMÍLIA COMPOST CAS # VGNR (ppb) VGI (ppb) 

COVs 
clorur de vinil 75-01-4 0,25 5 

dicloroetà 1,1 75-34-3 50 150 

dicloropropà 1,2 78-87-5 10 25 

fenol, cresols i 
clorfenols 

cloro-4-metilfenol-3 59-50-7 5 650 

clorofenol-2 95-57-8 5 1000 

diclorofenol 2-4 120-83-2 3 500 

tetraclorofenol 2,3,4,6 58-90-2 300 1000 

triclorofenol 2,4,5 95-95-4 100 1000 

triclorofenol 2,4,6 88-06-2 1 120 

HAPs 

acenaftè 83-22-9 20 1000 

benzo (a) antracè 56-55-3 0,30 1 

benzo (a) pirè 50-32-8 0,004 0,010 

benzo (b) fluorantè 205-99-2 0,08 0,20 

benzo (k) fluorantè 207-08-9 1 1 

crisè 218-01-9 5 12 

fenantrè 85-01-8 40 150 

fluorantè 206-44-0 100 250 

fluorè 86-73-7 40 150 

indè (1,2,3-cd) pirè 193-39-5 0,02 0,07 

pirè 129-00-0 30 120 

hidrocarburs 

EC 5-6 TPH alifàtc 1000 

5000* 

EC> 6-8 TPH alifàtc 1000 

EC> 8-10 TPH alifàtc 196 

EC> 10-12 TPH alifàtc 196 

EC>12-16 TPH alifàtc 196 

EC> 16-35 TPH alifàtc 1000 

EC 5-7 TPH aromàtic 13 

EC> 7-8 TPH aromàtic 590 

EC> 8-10 TPH aromàtic 285 

EC> 10-12 TPH aromàtic 193 

EC> 12-16 TPH aromàtic 78 

EC> 16-21 TPH aromàtic 643 

EC> 21-35 TPH aromàtic 643 

hidrocarburs aromàtics 
hal·logenats 

diclorobenzè 1,2 95-50-1 500 1000 

diclorobenzè 1,3 541-73-1 300 1000 

diclorobenzè 1,4 106-46-7 50 150 

pentaclorobenzè 608-93-5 7 25 

tetraclorobenzè 1,2,4,5 95-94-3 3 10 

triclorobenzè 1,2,4 120-82-1 150 350 
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FAMÍLIA COMPOST CAS # VGNR (ppb) VGI (ppb) 

ftalats 

bis(2-etilhexil)ftalat 
(DHEP) 117-81-7 1 3 

butil benzil ftalat 85-68-7 200 1000 

butil ftali butilglicolate 85-70-1 1000 3000 

dibutil ftalat 84-74-2 100 1000 

dietil ftalat 84-66-2 800 3000 

altres  

formaldehid 50-00-0 350 1000 

tetrahidrofurà 109-99-9 700 2000 

MTBE 1664-04-4 700 2000 

PCB's 1336-36-3 0,03 0,06 

nitrofenol-2 88-75-5 500 3000 

nitrofenol-4 100-02-7 8 1000 

nonilfenol-4 25154-52-3 1 10 
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ANEXO A-7: PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS ANALÍTICOS 

EMPLEADOS EN EL LABORATORIO 



Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

C10 - C12 Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C10 - C40 Fraction 10 mg/kg DW 20 mg/kg DW Y

C12 - C16 Fraction 1.5 mg/kg DW 3 mg/kg DW Y

C16 - C35 Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C35 - C40 Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C10 - C12 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C10 - C40 Fraction 25 µg/L 50 µg/L Y

C12 - C16 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C16 - C35 Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C35 - C40 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

suelo S-VPH6-10 VPH C6-C10  by GCFID C6 - C10 Fraction 3.5 mg/kg DW 7 mg/kg DW Y GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 624, BCME, 
Atlantic RBCA Tier 1 Petroleum Hydrocarbon Methods) 
Determination of volatile organic compounds by gas 
chromatography method with detection a) FID, b) ECD�

C6 - C10 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C6 - C8 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C8 - C10 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Suelo S-TPHFID14DRO TPH C10-C28 (DRO) by GC-FID (US EPA 8015) C10 - C28 Fraction (DRO) 6 mg/kg DW 12 mg/kg DW Y GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_150 (US EPA Method 8015, US EPA 

Method 3550) Determination of extractable compounds 

in the range of hydrocarbons C5 - C50, their fractions 

calculated from the measured values by gas 

chromatographic method using FID

Agua W-TPHFID14DRO TPH C10-C28 (DRO) by GC-FID (US EPA 8015) C10 - C28 Fraction (DRO) 25 µg/L 35 µg/L Y GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_151 (US EPA Method 8015, US EPA 

Method 3510) Determination of extractable compounds 

in the range of hydrocarbons C5 - C50, their fractions 

calculated from the measured values by gas 

chromatographic method using FID

Suelo S-VPHFID03GRO VPH C6-C10 (GRO) by GCFID - group 3 (dual with GCMS) C6 - C10 Fraction (GRO) 2 mg/kg DW 3 mg/kg DW Y GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 8015D) 

Determination of volatile organic compounds by gas 

chromatography method with FID and ECD detection

Agua W-VPHFID03GRO VPH C6-C10 (GRO) by GCFID - group 3 (dual with GCMS) C6 - C10 Fraction (GRO) 6 µg/L 10 µg/L Y GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 8015D) 

Determination of volatile organic compounds by gas 

chromatography method with FID and ECD detection

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 

suelo S-TPHFID01 TPH by GCFID group 1 GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Determination 
of hydrocarbons C10 - C40 by gas chromatography 
method with FID detection�

Agua W-TPHFID01 TPH by GCFID - group 1 GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_151 (CSN EN ISO 9377-2, Z1) 
Determination of hydrocarbons C10 - C40 by gas 
chromatography method with FID detection�

Agua W-VPH6-10 VPH C6-C10 by GCFID GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 624, BCME, 
Atlantic RBCA Tier 1 Petroleum Hydrocarbon Methods) 
Determination of volatile organic compounds by gas 
chromatography method with detection a) FID, b) ECD�
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
C10 - C12 Aliphatic Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C10 - C12 Aromatic Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C10 - C12 Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C12 - C16 Aliphatic Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C12 - C16 Aromatic Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C12 - C16 Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C16 - C21 Aromatic Fraction 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

C16 - C35 Aliphatic Fraction 15 mg/kg DW 30 mg/kg DW Y

C16 - C35 Fraction 15 mg/kg DW 30 mg/kg DW Y

C21 - C35 Aromatic Fraction 10 mg/kg DW 20 mg/kg DW Y

C35 - C40 Aliphatic Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C35 - C40 Aromatic Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C35 - C40 Fraction 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

C5 - C40 Aliphatic Fraction 27.5 mg/kg DW 55 mg/kg DW Y

C5 - C40 Aromatic Fraction 27.5 mg/kg DW 55 mg/kg DW Y

C5 - C40 Fraction 27.5 mg/kg DW 55 mg/kg DW Y

C5 - C6 Aliphatic Fraction 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

C5 - C6 Fraction 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

C5 - C7 Aromatic Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C6 - C8 Aliphatic Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C6 - C8 Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C7 - C8 Aromatic Fraction 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

C8 - C10 Aliphatic Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C8 - C10 Aromatic Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C8 - C10 Fraction 1 mg/kg DW 2 mg/kg DW Y

C10 - C12 Aliphatic Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C10 - C12 Aromatic Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C10 - C12 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C12 - C16 Aliphatic Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C12 - C16 Aromatic Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C12 - C16 Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C16 - C21 Aromatic Fraction 10 µg/L 20 µg/L Y

C16 - C35 Aliphatic Fraction 25 µg/L 50 µg/L Y

C16 - C35 Fraction 25 µg/L 50 µg/L Y

C21 - C35 Aromatic Fraction 15 µg/L 30 µg/L Y

C35 - C40 Aliphatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C35 - C40 Aromatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C35 - C40 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C5 - C40 Aliphatic Fraction 60 µg/L 120 µg/L Y

C5 - C40 Aromatic Fraction 60 µg/L 120 µg/L Y

C5 - C40 Fraction 60 µg/L 120 µg/L Y

C5 - C6 Aliphatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C5 - C6 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C5 - C7 Aromatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C6 - C8 Aliphatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C6 - C8 Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C7 - C8 Aromatic Fraction 5 µg/L 10 µg/L Y

C8 - C10 Aliphatic Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C8 - C10 Aromatic Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

C8 - C10 Fraction 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Benzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 0.025 mg/kg DW 0.05 mg/kg DW Y

Ethylbenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

meta- & para-Xylene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 0.025 mg/kg DW 0.05 mg/kg DW Y

ortho-Xylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Sum of BTEX 0.085 mg/kg DW 0.17 mg/kg DW Y

suelo S-TPHFID08 TPH >C5-C40 by GC-FID - Aliphatic and Aromatic fractions
GC(FID)

"CZ_SOP_D06_03_152 (NT Techn Report 329, TNRCC 

Method 1006, Atlantic RBCA Tier 1 Petroleum 

Hydrocarbon Methods) Determination of hydrocarbons 

>C5 (C6) - C40 by gas chromatographic method with FID 

detection

"

Agua W-TPHFID08 TPH >C5-C40 by GC-FID - Aliphatic and Aromatic fractions GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_152 (NT Techn Report 329, TNRCC 
Method 1006, Atlantic RBCA Tier 1 Petroleum 
Hydrocarbon Methods) Determination of hydrocarbons 
>C5 (C6) - C40 by gas chromatographic method with FID 
detection�

suelo S-VOC-PETR-MS BTEX, MTBE, TBA, ETBE and TAME by GCMS
GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_03_155 (EPA 624, EPA 8260) 

Determination of volatile organic compounds by gas 

chromatography method with MS detection

Pág 2 de 10



Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
Benzene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Ethylbenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

meta- & para-Xylene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

ortho-Xylene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Sum of BTEX 0.8 µg/L 1.6 µg/L Y

Sum of xylenes 0.15 µg/L 0.3 µg/L Y

tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

tert-Butyl alcohol 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Toluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Acenaphthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Acenaphthylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benz(a)anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(a)pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(b)fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(g.h.i)perylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(k)fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Chrysene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Dibenz(a.h)anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Fluorene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Indeno(1.2.3.cd)pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Naphthalene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Phenanthrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Sum of 16 PAH 0.08 mg/kg DW 0.16 mg/kg DW Y

Acenaphthene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Acenaphthylene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Anthracene 0.01 µg/L 0.02 µg/L Y

Benz(a)anthracene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Benzo(a)pyrene 0.01 µg/L 0.02 µg/L Y

Benzo(b)fluoranthene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Benzo(g.h.i)perylene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Benzo(k)fluoranthene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Chrysene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Dibenz(a.h)anthracene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Fluoranthene 0.015 µg/L 0.03 µg/L Y

Fluorene 0.01 µg/L 0.02 µg/L Y

Indeno(1.2.3.cd)pyrene 0.005 µg/L 0.01 µg/L Y

Naphthalene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Phenanthrene 0.015 µg/L 0.03 µg/L Y

Pyrene 0.03 µg/L 0.06 µg/L Y

Sum of 16 PAH 0.185 µg/L 0.37 µg/L Y

Sum of 4 PAH 0.02 µg/L 0.04 µg/L Y

Sum of 6 PAH (WHO) 0.045 µg/L 0.09 µg/L Y

Sum of PAH (MoE) 0.095 µg/L 0.19 µg/L Y

agua W-VOC-PETR-MS BTEX, MTBE, TBA, ETBE and TAME by GCMS GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_03_155 - except Chapt. 9.2 (US EPA 624, 

US EPA 8260) Determination of volatile organic 

compounds by gas chromatography method with MS 

detection. We applied flexible accreditation type 2 to 

the parameters that are not mentioned on appendix of 

ce

Suelo S-PAHGMS01 PAH by GCMS( 16 Para.) GCMS(SV)

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

CSN EN ISO 6468) Determination of semivolatile organic 

compounds by gas chromatography method with MS 

detection

Agua W-PAHGMS01 PAH by GCMS (Routine) GCMS(SV)

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

CSN EN ISO 6468) Determination of semivolatile organic 

compounds by gas chromatography method with MS 

detection
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 

Dry matter @ 105°C 0.05 % 0.1 % Y

Balance

CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465) Determination 
of total dry matter by gravimetry;  CZ_SOP_D06_07_046 
(CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN 46 5735) 
Determination of dry matter and water content by 
gravimetry.

Antimony 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Arsenic 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Barium 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Cadmium 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Chromium 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Copper 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Lead 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Molybdenum 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Nickel 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Selenium 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Zinc 2.5 µg/L 5 µg/L Y

Dissolved Organic Carbon 0.5 mg/L 1 mg/L Y
TOC

CZ_SOP_D06_02_056 Determination of total organic 
carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC) in 
water (based on CSN EN 1484).

Total Organic Carbon 0.005 % DW 0.01 % DW Y

Calculator

CZ_SOP_D06_07_055 (CSN ISO 10694, CSN EN 
13137) Determination of total sulphur (TS), total carbon 
(TC), total organic carbon (TOC), total inorganic carbon 
(TIC) and carbonates in solid samples by coulometry.

Chloride 0.5 mg/L 1 mg/L Y

Fluoride 0.1 mg/L 0.2 mg/L Y

Sulphate as SO4 2- 2.5 mg/L 5 mg/L Y

Phenol Index 0.0025 mg/L 0.005 mg/L Y UV-VIS
CZ_SOP_D06_07_030 (CSN ISO 6439) Determination of 
phenol index by spectrophotometry.

Dissolved solids dried at 105 °C 5 mg/L 10 mg/L Y

Balance

CZ_SOP_D06_02_071 Determination of dissolved solids 
in drinking, surface and waste water (based on CSN 
757346). (glass microfibre filter of porosity 1,5 µm - 
Environmental Express)

Mercury 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

PSA-HG

CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 245.7, US EPA 1631, 
CSN EN ISO 17852, CSN EN 13370 sample preparation 
according to CZ_SOP_D06_02_J02, Chapt.10.1 and 
10.2.). Determination of Mercury by Fluorescence 
Spectrometry. Sample was fixed by nitric acid addition 
prior to

C10 - C40 Fraction 10 mg/kg DW 20 mg/kg DW Y

GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039) Determination 
of hydrocarbons C10 - C40 by gas chromatography 
method with FID detection�

Amount 0.005 g 0.01 g Y

Balance

CZ_SOP_D06_03_155 (EPA 624. EPA 8260) 
Determination of organic volatiles compounds by gas 
chromatography method; CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 
601. EPA 624) Determination of organic volatiles 
compounds by gas chromatography method

Benzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Ethylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

meta- & para-Xylene 0.06 mg/kg DW 0.12 mg/kg DW Y

ortho-Xylene 0.03 mg/kg DW 0.06 mg/kg DW Y

Sum of BTEX 0.24 mg/kg DW 0.48 mg/kg DW Y

Sum of xylenes 0.09 mg/kg DW 0.18 mg/kg DW Y

Toluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Acenaphthylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Acenaphthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benz(a)anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(a)pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(b)fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(g.h.i)perylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Benzo(k)fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Chrysene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Dibenz(a.h)anthracene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 
8091, CSN EN ISO 6468) Determination of semivolatile 
organic compounds by gas chromatography method with 
MS detection

Residuos S-W-INERT-33 Waste-inert-leach1:10&dry m.-2003/33/EC

ICP-MS

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 
17294-2, sample preparation according to 
CZ_SOP_D06_02_J02, Chapt.10.1 and 10.2). 
Determination of elements (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, 
Cr,  Cr(VI), Cu, I, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Rh, Sb, Se,  
Sn, Sr, Tl, V

IC-Cond

CZ_SOP_D06_02_068 Determination of dissolved 
fluoride, chloride, bromide, nitrite, nitrate and sulphate 
ions in water matrix by liquid chromatography of ions  
(based on CSN EN ISO 10304-1).

GC(FID)
CZ_SOP_D06_03_156 (EPA 601, EPA 624) 
Determination of volatile organic compounds by gas 
chromatography method with detection a) FID, b) ECD

GCMS(SV)
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
Fluoranthene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Fluorene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Indeno(1.2.3.cd)pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Naphthalene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Phenanthrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Pyrene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Sum of 16 PAH 0.08 mg/kg DW 0.16 mg/kg DW Y

PCB 101 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 118 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 138 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 153 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 180 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 28 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

PCB 52 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Sum of 7 PCBs 0.07 mg/kg DW 0.14 mg/kg DW Y

Antimony 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Arsenic 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Barium 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

Beryllium 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Cadmium 0.2 mg/kg DW 0.4 mg/kg DW Y

Chromium 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Cobalt 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

Copper 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Iron 5 mg/kg DW 10 mg/kg DW Y

Lead 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Lithium 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Manganese 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Mercury 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

Molybdenum 0.2 mg/kg DW 0.4 mg/kg DW Y

Nickel 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Phosphorus 2.5 mg/kg DW 5 mg/kg DW Y

Silver 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Strontium 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Thallium 0.25 mg/kg DW 0.5 mg/kg DW Y

Tin 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Vanadium 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Zinc 1.5 mg/kg DW 3 mg/kg DW Y

Aluminium 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Antimony 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Arsenic 0.0025 mg/L 0.005 mg/L Y

Barium 0.00025 mg/L 0.0005 mg/L Y

Beryllium 0.0001 mg/L 0.0002 mg/L Y

Boron 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Cadmium 0.0002 mg/L 0.0004 mg/L Y

Calcium 0.0025 mg/L 0.005 mg/L Y

Chromium 0.0005 mg/L 0.001 mg/L Y

Cobalt 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Copper 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Iron 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Lead 0.0025 mg/L 0.005 mg/L Y

Lithium 0.0005 mg/L 0.001 mg/L Y

Magnesium 0.0015 mg/L 0.003 mg/L Y

Manganese 0.00025 mg/L 0.0005 mg/L Y

Molybdenum 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Nickel 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

Phosphorus 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Potassium 0.0075 mg/L 0.015 mg/L Y

Selenium 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Silver 0.0005 mg/L 0.001 mg/L Y

Sodium 0.015 mg/L 0.03 mg/L Y

MS detection

GC(ECD)

CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, part 2, US EPA 
8082, sample preparation according to 
CZ_SOP_D06_03_P01 Chapt. 9.2, 9.3, 
CZ_SOP_D06_03_P02 Chapt. 9.2, 9.3, 9.4) 
Determination of polychlorinated biphenyls - congener 
analyses by gas chromatography method with 

Suelo S-METAXHB1 Hot block exctractable metals by ICP-OES-AX - group 1 ICP-AES 2

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, sample 

preparation according to CZ_SOP_D06_02_J02 

Chapt.10.3. to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 

10.17.14). Determination of elements (Ag, Al, As, B, Ba, 

Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr , Cr(VI), Cu, Fe, Hg, K, Li, M

Aguas W-METAXFL1 Dissolved Metals by ICP-OES A - group 1 ICP-AES 2

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, EN 

12506, sample preparation according to 

CZ_SOP_D06_02_J02, Chapt.10.1 and 10.2). 

Determination of elements (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, 

Cd, Co, Cr , Cr(VI), Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 

P, Pb, S, 
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 

carlos.perucha@heraholding.com 

Limite cuantificación 
Thallium 0.005 mg/L 0.01 mg/L Y

Vanadium 0.0005 mg/L 0.001 mg/L Y

Zinc 0.001 mg/L 0.002 mg/L Y

PCB 101 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 118 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 138 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 153 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 180 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 28 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

PCB 52 0.0015 mg/kg DW 0.003 mg/kg DW Y

Sum of 6 PCBs 0.009 mg/kg DW 0.018 mg/kg DW Y

Sum of 6 PCBs (M1) 0.0045 mg/kg DW 0.009 mg/kg DW Y

Sum of 7 PCBs 0.0105 mg/kg DW 0.021 mg/kg DW Y

Sum of 7 PCBs (M1) 0.00525 mg/kg DW 0.0105 mg/kg DW Y

PCB 101 0.000375 µg/L 0.00075 µg/L Y

PCB 118 0.00055 µg/L 0.0011 µg/L Y

PCB 138 0.0006 µg/L 0.0012 µg/L Y

PCB 153 0.00055 µg/L 0.0011 µg/L Y

PCB 180 0.000475 µg/L 0.00095 µg/L Y

PCB 28 0.00055 µg/L 0.0011 µg/L Y

PCB 52 0.00055 µg/L 0.0011 µg/L Y

Sum of 6 PCBs 0.0031 µg/L 0.0062 µg/L Y

Sum of 6 PCBs (M1) 0.00155 µg/L 0.0031 µg/L Y

Sum of 7 PCBs 0.00365 µg/L 0.0073 µg/L Y

Sum of 7 PCBs (M1) 0.001825 µg/L 0.00365 µg/L Y

1.1.1.2-Tetrachloroethane 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

1.1.1-Trichloroethane 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

1.1.2.2-Tetrachloroethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.1.2-Trichloroethane 0.02 mg/kg DW 0.04 mg/kg DW Y

1.1-Dichloroethane 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

1.1-Dichloroethene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

1.1-Dichloropropylene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2.3-Trichlorobenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

1.2.3-Trichloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2.4-Trichlorobenzene 0.015 mg/kg DW 0.03 mg/kg DW Y

1.2.4-Trimethylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2-Dibromo-3-Chloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2-Dibromoethane (EDB) 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2-Dichlorobenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

1.2-Dichloroethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.2-Dichloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.3.5-Trichlorobenzene 0.025 mg/kg DW 0.05 mg/kg DW Y

1.3.5-Trimethylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.3-Dichlorobenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

1.3-Dichloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.4-Dichlorobenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

2.2-Dichloropropane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

2-Chlorotoluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

4-Chlorotoluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Amount 0.005 g 0.01 g Y

Benzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Bromobenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Bromochloromethane 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

Bromodichloromethane 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Bromoform 0.02 mg/kg DW 0.04 mg/kg DW Y

Bromomethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Chlorobenzene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Chloroethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Chloroform 0.015 mg/kg DW 0.03 mg/kg DW Y

Chloromethane 0.5 mg/kg DW 1 mg/kg DW Y

Suelos S-PCBECD01 Polychlorine biphenils (PCB) by GC-ECD GC(ECD)

CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, part 2, US EPA 8082, 

sample preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 

Chapt. 9.2, 9.3, CZ_SOP_D06_03_P02 Chapt. 9.2, 9.3, 

9.4) Determination of polychlorinated biphenyls - 

congener analyses by gas chromatography method with 

Aguas W-PCBECD01 Polychlorinated biphenyls (PCB) by GC-ECD GC(ECD)

"CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, part 2, US EPA 8082, 

sample preparation according to CZ_SOP_D06_03_P01 

Chapt. 9.1, CZ_SOP_D06_03_P02 Chapt. 9.1) 

Determination of polychlorinated biphenyls - congener 

analyses by gas chromatography method with ECD 

detection

"

Suelos S-VOC Volatile organic comp. (EPA 8260) GCMS(HS)

CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465) Determination of 

total dry matter by gravimetry;  CZ_SOP_D06_07_046 

(CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN 46 5735) 
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Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.
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Limite cuantificación 
cis-1.2-Dichloroethene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

cis-1.3-Dichloropropylene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Dibromochloromethane 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Dibromomethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Dichlorodifluoromethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Dichloromethane 0.4 mg/kg DW 0.8 mg/kg DW Y

Dry matter @ 105°C 0.05 % 0.1 % Y

Ethylbenzene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Hexachlorobutadiene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Isopropylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

meta- & para-Xylene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 0.025 mg/kg DW 0.05 mg/kg DW Y

Naphthalene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

n-Butylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

n-Propylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

ortho-Xylene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

p-Isopropyltoluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

sec-Butylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Styrene 0.02 mg/kg DW 0.04 mg/kg DW Y

Sum of 3 Dichlorobenzenes 0.03 mg/kg DW 0.06 mg/kg DW Y

Sum of 4 Trihalomethanes 0.055 mg/kg DW 0.11 mg/kg DW Y

Sum of BTEX 0.085 mg/kg DW 0.17 mg/kg DW Y

Sum of BTEXS 0.105 mg/kg DW 0.21 mg/kg DW Y

Sum of TEX 0.075 mg/kg DW 0.15 mg/kg DW Y

Sum of xylenes 0.015 mg/kg DW 0.03 mg/kg DW Y

tert-Butyl alcohol 0.4 mg/kg DW 0.8 mg/kg DW Y

tert-Butylbenzene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Tetrachloroethene 0.01 mg/kg DW 0.02 mg/kg DW Y

Tetrachloromethane 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Toluene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

trans-1.2-Dichloroethene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

trans-1.3-Dichloropropene 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Trichloroethene 0.005 mg/kg DW 0.01 mg/kg DW Y

Trichlorofluoromethane 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Vinyl chloride 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

1.1.1.2-Tetrachloroethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.1.1-Trichloroethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.1.2.2-Tetrachloroethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.1.2-Trichloroethane 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

1.1-Dichloroethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.1-Dichloroethene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.1-Dichloropropylene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2.3-Trichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.2.3-Trichloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2.4-Trichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.2.4-Trimethylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2-Dibromo-3-Chloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2-Dibromoethane (EDB) 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2-Dichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.2-Dichloroethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.2-Dichloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.3.5-Trichlorobenzene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

1.3.5-Trimethylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.3-Dichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

1.3-Dichloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

1.4-Dichlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

2.2-Dichloropropane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

2-Chlorotoluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

4-Chlorotoluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Benzene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Suelos S-VOC Volatile organic comp. (EPA 8260) GCMS(HS)
Determination of dry matter and water content by 

gravimetry.
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Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.

Alvaro de Fresno Cerezo  

alvaro.fresno@heraholding.com

Carlos Perucha Atienza 
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Limite cuantificación 
Bromobenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Bromochloromethane 1 µg/L 2 µg/L Y

Bromodichloromethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Bromoform 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Bromomethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Chlorobenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Chloroethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Chloroform 0.15 µg/L 0.3 µg/L Y

Chloromethane 5 µg/L 10 µg/L Y

cis-1.2-Dichloroethene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

cis-1.3-Dichloropropylene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Dibromochloromethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Dibromomethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Dichlorodifluoromethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Dichloromethane 3 µg/L 6 µg/L Y

Dummy Analyte - - Y

Ethylbenzene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Hexachlorobutadiene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Isopropylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

meta- & para-Xylene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Naphthalene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

n-Butylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

n-Propylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

ortho-Xylene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

p-Isopropyltoluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

sec-Butylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Styrene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Sum of 3 Dichlorobenzenes 0.15 µg/L 0.3 µg/L Y

Sum of 3 Trichlorobenzenes 0.2 µg/L 0.4 µg/L Y

Sum of 4 Trihalomethanes 0.35 µg/L 0.7 µg/L Y

Sum of BTEX 0.8 µg/L 1.6 µg/L Y

Sum of BTEXS 0.9 µg/L 1.8 µg/L Y

Sum of TEX 0.7 µg/L 1.4 µg/L Y

Sum of xylenes 0.15 µg/L 0.3 µg/L Y

tert-Butyl alcohol 2.5 µg/L 5 µg/L Y

tert-Butylbenzene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Tetrachloroethene 0.1 µg/L 0.2 µg/L Y

Tetrachloromethane 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Toluene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

trans-1.2-Dichloroethene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

trans-1.3-Dichloropropene 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Trichloroethene 0.05 µg/L 0.1 µg/L Y

Trichlorofluoromethane 0.5 µg/L 1 µg/L Y

Vinyl chloride 0.5 µg/L 1 µg/L Y

2.3-Dimethylphenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

2.4@2.5-Dimethylphenol 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

2.6-Dimethylphenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

3.4-Dimethylphenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

3.5-Dimethylphenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

m.p-Cresol 0.1 mg/kg DW 0.2 mg/kg DW Y

o-Cresol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Phenol 0.05 mg/kg DW 0.1 mg/kg DW Y

Sum of Cresols 0.15 mg/kg DW 0.3 mg/kg DW Y

Aguas W-VOC Volatile organic comp. (EPA 8260)

CZ_SOP_D06_03_157 (SPIMFAB) Determination of 

organic contaminants by gas chromatography method 

with MS detection (SPIMFAB)

Suelos S-CPDGMS01 Cresols, Phenol, Dimethylphenols by GCMS GCMS(SV)

CZ_SOP_D06_03_160 (US EPA 8041A, US EPA 3500  

except chapt. 9.1) Determination of phenols and cresols 

by gas chromatography method with MS detection
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU

Matriz Código Parametros Analisis Limites de detección Acreditación Técnica Descripción método.
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Limite cuantificación 
Actinolite - Y

Amosite - Y

Anthophyllite - Y

Asbestos - Y

Chrysotile - Y

Crocidolite - Y

Tremolite - Y

Aguas W-ANLGMS Aniline and derivatives by GCMS -S Anilnas 0

Aguas W-NBZ-GMS Nitrobenzene GCMS -S Nitrobenceno 0

Aguas W-CL-IC Chlorides (Cl) (Dissolved) by IC Chloride

0.5

mg/L 1 mg/L Y IC-Cond

CZ_SOP_D06_02_068 Determination of dissolved 
fluoride, chloride, bromide, nitrite, nitrate and sulphate 
ions in water matrix by liquid chromatography of ions  
(based on CSN EN ISO 10304-1).

Acid neutralizing capacity (alkalinity) pH 4.5 0.075 mmol/L 0.15 mmol/L N

Acid neutralizing capacity (alkalinity) pH 8.3 0.075 mmol/L 0.15 mmol/L N

Aggressive CO2 0 mg/L 0 mg/L Y

Carbonates 0 mg/L 0 mg/L Y

Free Carbon Dioxide as CO2 0 mg/L 0 mg/L Y

Hydrogen carbonates 0 mg/L 0 mg/L Y

Total Carbon Dioxide as CO2 0 mg/L 0 mg/L Y

Base neutralizing capacity (acidity) pH 4.5 0.075 mmol/L 0.15 mmol/L Y

Base neutralizing capacity (acidity) pH 8.3 0.075 mmol/L 0.15 mmol/L Y

Acid neutralizing capacity (alkalinity) as HCO3 pH 4.5 0.5 mg HCO3-/L 1 mg HCO3-/L Y

Acid neutralizing capacity (alkalinity) as HCO3 pH 8.3

0.5

mg HCO3-/L 1 mg HCO3-/L Y

Aguas W-SO4-IC Sulphate (SO4) (Dissolved) by IC Sulphate as SO4 2-

2.5

mg/L 5 mg/L Y IC-Cond

CZ_SOP_D06_02_068 Determination of dissolved 
fluoride, chloride, bromide, nitrite, nitrate and sulphate 
ions in water matrix by liquid chromatography of ions  
(based on CSN EN ISO 10304-1).

Aguas W-NO2-SPC Nitrites (NO2) by discrete spectrophotometry Nitrite as N

0.001

mg/L 0.002 mg/L Y UV-VIS

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN ISO 11732, CSN ISO 
13395, M. Horakova: Analytika vody, Praha 2000) 
Determination of ammonium ions, nitrite nitrogen and 
total oxidized nitrogen by discrete spectrophotometry and 
calculation of nitrates and nitrogen - organic, inorga

Nitrate as N 0.25 mg/L 0.5 mg/L Y

Nitrates 1 mg/L 2 mg/L Y

Suelos S-TOC-IR-PREP Total organic carbon (TOC), inc. preparation of sample Total Organic Carbon

0.05

% 0.1 % Y TOC

CZ_SOP_D05_02_069 Determination of total carbon 
(TC), total organic carbon (TOC), total inorganic carbon 
(TIC) and carbonates by IR detection (based on CSN EN 
13137, CSN ISO 10694).

Aguas W-COLIF Coliform Bacteria Coliform Bacteria CFU/100mL -- CFU/100mL Y Analyst
CSN 75 7837.  Determination of Coliform bacteria by 
membrane filtration.

Suelos S-ASB-OMI Asbestos - qualitative det. by opt. microscopy Polarised Light MicroscopyCZ_SOP_D06_02_095 Asbestos - qualitative determination by optical microscopy using a phase contrast microscope. "n.d." means that no asbestos was detected. "detect" means that asbestos was detected. The detection limit is 0.1 weight %.


Aguas W-CO2-FORMS Carbon dioxide (CO2)-forms

PCT
CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1) 
Determination of acid neutralizing capacity (alkalinity) by 
potentiometric titration.

Calculator

CZ_SOP_D06_02_072 Determination of acid neutralizing 
capacity (ANC) (based on CSN EN ISO 9963-1) - 
Evaluation of CO2 forms from alkalinity and acidity (ESN 
75 7373 )

PCT
CZ_SOP_D06_02_073 (CSN 75 73 72) Determination of 
base neutralizing capacity (acidity) by potentiometric 
titration.

Aguas W-ALK-PCT/SC
Acid neutralizing capacity (Alkalinity) pH 4.5& 8.3 by titration 

(ANC) - mg HCO3/l/SC
PCT 

CZ_SOP_D06_03_158 - except Chapt. 9.1 and 9.3 (US 
EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO 14154) Determination 
of phenols, chlorinated phenols and cresols by gas 
chromatography method with detection a) MS b) ECD

Aguas W-NO3-IC Nitrates (NO3) by IC IC-Cond

CZ_SOP_D06_02_068 Determination of dissolved 
fluoride, chloride, bromide, nitrite, nitrate and sulphate 
ions in water matrix by liquid chromatography of ions  
(based on CSN EN ISO 10304-1).
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Quote number ES-310-12-0081 Contact Details 

Company name HERA TRATESA SAU
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Limite cuantificación 

Escherichia coli CFU/100mL -- CFU/100mL Y

Thermotolerant coliform bacteria CFU/100mL -- CFU/100mL Y

Benzene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

cis-1.2-Dichloroethene 0.0001 mg/sample 0.0002 mg/sample Y

Ethylbenzene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

meta- & para-Xylene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

ortho-Xylene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

Sum of xylenes 0.0001 mg/sample 0.0002 mg/sample Y

Tetrachloroethene 0.0002 mg/sample 0.0004 mg/sample Y

Toluene 0.00005 mg/sample 0.0001 mg/sample Y

Total Petroleum Hydrocarbons 0.0005 mg/sample 0.001 mg/sample Y

0

Trichloroethene 0.0001 mg/sample 0.0002 mg/sample Y

Benzene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

cis-1.2-Dichloroethene 0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 Y

Ethylbenzene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

meta- & para-Xylene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

ortho-Xylene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

Sum of xylenes 0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 Y

Tetrachloroethene 0.1 mg/m3 0.2 mg/m3 Y

Toluene 0.025 mg/m3 0.05 mg/m3 Y

Total Petroleum Hydrocarbons 0.25 mg/m3 0.5 mg/m3 Y

Trichloroethene 0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 Y

Aguas W-TCEC Thermotolerant coliforms and Escherichia coli Analyst
CSN 75 7835.  Enumeration of thermotolerant coliform 

bacteria and Escherichia coli by membrane filtration.

Atmosfera A-ATMO-01 VOC by GC-FID - ATMO-I  (mg/sample) GC(FID)

CZ_SOP_D06_03_153 (NIOSH) Determination of 
aromatic, halogenated hydrocarbons and hydrocarbons 
with boiling points 36-126 °C by gas chromatography  
method with detection a) FID b) MS

Atmosfera A-ATMO-02 VOC by GC-FID - ATMO-I (mg/m3) Calculator

CZ_SOP_D06_03_153 (NIOSH) Determination of 
aromatic, halogenated hydrocarbons and hydrocarbons 
with boiling points 36-126 °C by gas chromatography  
method with detection a) FID b) MS
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

1.1. Introducción 

El presente informe recoge los resultados obtenidos del Análisis Cuantitativo de Riesgos elaborado a partir 
de los datos de los estudios de “Caracterización Inicial de Suelos” y “Complementario de Caracterización 
de la Calidad del Suelo” realizados por HERA TRATESA S.A.U en los meses de marzo y septiembre de 
2015 en varias parcelas ocupadas por naves industriales de una antigua zona industrial situada en el 
centro de Terrassa (Barcelona), en las calles Lepanto, Navas de Tolosa, Roger de Llúria y Pare Font de 
dicha localidad, para la tramitación del proyecto de urbanización de la zona, adscrito al Plan Mejora 
Urbana de Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-NDT069), que se ha presentado a la Agencia de 
Residuos de Cataluña (Expediente Q0503/2010/03).. 
 
La situación del emplazamiento puede verse en el plano 01 “Localización geográfica”. 
 
 

1.2. Objetivos 

El objetivo básico de este análisis de riesgos es identificar y evaluar el riesgo potencial para la salud 
humana, asociado a la afección presente en el subsuelo del emplazamiento objeto de estudio, así como 
facilitar, junto con los trabajos previos realizados en el mismo, la toma de decisiones para la gestión de 
dicho riesgo. 
 
La consecución de este objetivo final, se lleva a cabo a través de la determinación de hitos intermedios, 
como son: 
 
 La cuantificación de las concentraciones de contaminantes en los puntos de exposición a partir de 

las concentraciones existentes en los medios afectados. 
 La cuantificación de las tasas de exposición a cada contaminante por parte de cada uno de los 

receptores evaluados. 
 La cuantificación del nivel de riesgo potencial para la salud humana derivado de las tasas de 

exposición anteriores. 
 La determinación de los niveles de afección residual admisible (SSTL, Site Specific Target Level), 

tanto en suelos como en aguas, cuyo riesgo potencial derivado sea aceptable para la salud 
humana. Se determinarán tanto los niveles admisibles que hacen que cada contaminante 
individualmente genere un nivel de riesgo aceptable, así como los niveles admisibles para cada 
contaminante que hacen que, en conjunto, el riesgo sea aceptable. 

 
Para la evaluación del riesgo se empleará el programa informático RBCA TOOL KIT for Chemical 
Releases (versión 2.6–año 2011), basado en normas de la institución American Society for Testing and 
Materials (ASTM). 
 
 

1.3. Alcance y ámbito de validez 

En la realización del análisis de riesgos se han tenido en cuenta, tanto los usos actuales del suelo en el 
emplazamiento y sus alrededores, como los usos previstos en un futuro inmediato. De este modo, se ha 
evaluado el riesgo potencial para las concentraciones de contaminantes en el subsuelo en la actualidad y 
las condiciones del entorno que existen en el presente, y las previsibles que puedan darse en un futuro 
próximo. 
 
El análisis cuantitativo de riesgos suministra los niveles de riesgo para los receptores evaluados, los cuales 
se comparan con niveles umbral a partir de los que el riesgo potencial se considera no aceptable. En este 
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emplazamiento, de acuerdo con la normativa estatal1 que regula los suelos contaminados, en términos de 
protección de la salud humana, se asume como nivel de riesgo apropiado el de 10-5 para sustancias 
cancerígenas, y de 1 para sustancias con efectos sistémicos tóxicos2. 
 
El presente análisis de riesgos es específico para el suelo de las parcelas investigadas en los estudios 
“Caracterización Inicial de Suelos” y “Complementario de Caracterización de la Calidad del Suelo” 
realizados por HERA TRATESA S.A.U en los meses de marzo y septiembre de 2015 en las naves de la 
antigua zona industrial situada en el centro de Terrassa (Barcelona), en las calles Lepanto, Navas de 
Tolosa, Roger de Llúria y Pare Font de dicha localidad. La variación sustancial de las condiciones del 
emplazamiento bajo las cuales se ha realizado el análisis de riesgos, podría hacer que los resultados 
obtenidos perdieran validez y fuera necesaria la realización de un nuevo análisis. 
 

                                                 
1 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
2 De acuerdo con el Real Decreto 9/2005, para sustancias cancerígenas, una situación de riesgo aceptable es aquella en que la 
frecuencia esperada de aparición de cáncer en la población expuesta no excede en uno por cada cien mil casos; para sustancias con 
efectos sistémicos, se asume como una situación de riesgo aceptable aquella en que, para cada sustancia, el cociente entre la dosis 
de exposición a largo plazo y la dosis máxima admisible es inferior a la unidad.  
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2. MODELO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

En los meses de noviembre y diciembre de 2014 se realizó una Fase I de valoración del medio físico y una 
recopilación de la información disponible sobre los suelos objeto de estudio en cuanto a los antecedentes 
medioambientales y las actividades llevadas a cabo históricamente en el mismo que hayan podido 
suponer una afección potencial en éstos. La recopilación de información de las actividades en las naves se 
realizó a través de consultas al Ayuntamiento de Terrassa y a la Agencia de Residuos de Cataluña, así 
como de visitas al emplazamiento. 
 
Una vez recopilada la información disponible de los emplazamientos se llevó a cabo una Fase II de 
caracterización inicial de la calidad del suelo, desarrollada entre los días 10 y 16 de marzo de 2015, en la 
que se completó la inspección de aquellas naves que no habían podido ser visitadas con anterioridad, y se 
realizó una caracterización analítica del subsuelo de las parcelas a través de muestreo de suelos y aguas 
subterráneas mediante sondeos mecánicos e instalación de piezómetros. 
 
Como consecuencia de los resultados obtenidos en la Fase II, en septiembre de 2015 se ejecutó una Fase 
III, de investigación adicional, en torno a los sondeos P3 y P4 (realizados en marzo de 2015) a fin de 
determinar la extensión de la afección en el suelo en torno a estos sondeos y en el agua en torno a P4, y 
de utilizar los resultados de dicha investigación complementaria en la elaboración de un análisis 
cuantitativo de riesgos, en cumplimiento de las disposiciones del Real Decreto 9/2005, que determine la 
aptitud del suelo para los usos previstos en el emplazamiento. 
 
Como conclusión a la investigación (Fases I, II y III), se ha realizado el presente análisis cuantitativo de 
riesgos con el fin de determinar el riesgo para la salud humana y los ecosistemas que representan los 
contaminantes presentes en el subsuelo del emplazamiento. 
 
 

2.2. Características del emplazamiento 

2.2.1. Características del área de estudio 

El terreno objeto de estudio, denominado Sector “Navas de Tolosa 69”, se localiza en una antigua zona 
industrial de unos 8.400 m2, situada en el centro de Terrassa (Barcelona), en las calles Lepanto, Navas de 
Tolosa, Roger de Llúria y Pare Font. Las coordenadas UTM aproximadas del centro de la zona de estudio 
son X=417.800 e Y=4.600.735 (Huso 31 – Datum ETRS89).  
 
La zona de estudio está compuesta por varias parcelas ocupadas por naves industriales sin uso desde hace 
años y cerradas con llave (en algunos casos con los accesos tapiados). Estas parcelas coexisten con 
viviendas unifamiliares de dos plantas, con garaje en planta baja y edificios de viviendas unifamiliares de 
varias pantas con locales comerciales en planta baja. 
 
Conforme a la información histórica del emplazamiento obtenida en las Fases I y II del estudio, la 
existencia de naves industriales en las parcelas de estudio data de al menos el año 1946. Con respecto a 
los usos de las naves, todas ellas se encuentran actualmente si uso. Por otro lado, dada la antigüedad de 
las naves es posible que hayan albergado diversas actividades a lo largo del tiempo. 
 
En relación a expedientes de calidad del suelo en las parcelas, la única información existente en los 
archivos de la Agencia de Residuos de Cataluña se refiere al expediente Q0503/2010/3, que no incluye 
ningún dato sobre calidad del suelo sino que corresponde únicamente a la presentación por parte del 
Ayuntamiento de Terrassa del Plan de Mejora Urbana de Remodelación Navas de Tolosa 69, (PM-
NDT069) y a un informe preliminar de Situación. 
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2.2.2. Resumen de las características del medio físico 

La hoja se localiza en el sector este-central de la Cuenca del Tajo. 
 
El emplazamiento objeto de estudio está representado en la Hoja nº 392 “Sabadell” del Mapa Geológico 
del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) escala 1:50.000. 
 
La zona de estudio se enmarca en la depresión del Vallès, una cuenca relativamente estrecha de dirección 
NNW-SSE y limitada al nordeste y al sudoeste por fallas normales que fueron activas durante el Neógeno. 
Los sedimentos que rellenan la cuenca son neógenos y cuaternarios, y provienen principalmente de la 
erosión de rocas metamórficas, volcánicas y plutónicas del Paleozoico, rocas sedimentarias del Mesozoico, 
y rocas terrígenas del Paleógeno, que conforman la Sierra Prelitoral Catalana. 
 
De acuerdo al mapa geológico del IGME, los materiales que constituyen el subsuelo de Terrassa están 
formados por conglomerados de color pardo y matriz areno-arcillosa, del neógeno superior, así como dos 
niveles del neógeno medio-superior, uno de arcillas amarillas, areniscas y lentejones de conglomerados, y 
otro de conglomerados grises con matriz arenosa sin cementar. Localmente por encima de ellos se 
encuentran materiales cuaternarios de origen aluvial o coluvial. 
 
En cuanto a la hidrogeología, la zona de estudio se emplaza en la Unidad Hidrogeológica 10.18 “Vallés” 
perteneciente a las Cuencas Internas de Cataluña. La dirección del flujo subterráneo en la zona de estudio 
se estima hacia el sureste, hacia el torrent de Vallparadís, cuyo cauce se encuentra en esa dirección, a 
unos 350 m de la zona de estudio. 
 
Se ha realizado la solicitud al Instituto Geominero de España (IGME) de los puntos de agua inventariados 
situados a una distancia de menos de 1km de la parcela objeto de estudio. En dicha consulta no se han 
localizado registros. Los puntos de agua más cercanos a las parcelas se han identificado a 3,5 Km al ENE, 
3,9 Km al ESE y 4,1 Km, al SE. Además, durante los trabajos de campo de las Fases I y II se realizó una 
inspección del entorno en busca de puntos de agua, no localizándose ninguno en el entorno (en un radio 
de 500 m) de las parcelas en estudio. 
 
En cuanto a la hidrología superficial, la zona de estudio se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del 
Llobregat, incluida dentro del Distrito de Cuenca Hidrográica o Fluvial de Cataluña. El cauce más cercano 
a las parcelas estudiadas es el torrent de Vallparadís, que discurre, aproximadamente de norte a sur, a 
unos 350 m al sureste de las mismas. A unos 600 m al suroeste discurre, de noroeste a sureste, la riera del 
Palau, en la que vierte sus aguas el torrent de Vallaparadís a unos 1100 m al sur de la zona de estudio. A 
su vez, la riera del Palau confluye con la riera de les Arenes (que discurre aproximadamente de NNO a 
SSE a 1,5 km al noreste de las naves) a unos 3 km al SE de las parcelas, dando origen a la riera de Rubí, 
afluente del río Llobregat. 
 
A partir de los sondeos realizados en marzo y septiembre de 2015, se ha observado la siguiente secuencia 
general de materiales en el subsuelo de las parcelas: 
 

Material de relleno 
 
- Una solera de loseta de cemento o de hormigón de 0,05 m en la nave 4 (sondeos P7 y P8) y de entre 
0,20 y 0,30 m en las naves 6A y 6B, presente en todos los puntos de muestreo. 
 
- Nivel A: Relleno antrópico formado por materiales heterogéneos (arcillas, arenas y grava) con 
fragmentos antrópicos (principalmente fragmentos de ladrillo y ocasionalmente escorias de fundición), 
desde la base de la solera hasta una profundidad media de 2,38 m (entre 0,5 m en P9 y 3,3 m en P7), 
con una permeabilidad aparente variable de baja a alta.  
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Terreno natural 
 
- Nivel B: arcillas de color rojizo con cantos dispersos que aparece en los sondeos P8 y P9 bajo el 
nivel de relleno antrópico, con un espesor medio de 1,15 m y con permeabilidad aparente baja a media. 
 
- Nivel C: limos areno-arcillosos de colores ocre y rojizos con cantos calcáreos, con un espesor 
medio de 3,4 m, que aparece en todos los sondeos excepto P8, a profundidades variables entre 1,3 (P9) y 
3,3 (P7) m y cuya base se encuentra entre 4,0 (P7) y 8 m de profundidad (alcanza el fondo de los 
sondeos P10 y P11) . La permeabilidad aparente de este nivel es baja a media. 
 
- Nivel D: arenas y gravas arcillo-limosas (puntalmente llegan a ser arcillas con gravas) de colores 
marrones y rojizos y con cantos calcáreos. Este nivel no se ha reconocido en ninguno de los sondeos 
perforados en septiembre de 2015, aunque sí en el sondeo P4 (entre 5,00 y 7,10 m de profundidad, con 
permeabilidad aparente baja a media), al cual rodena los sondeos P9, P10 y P11. 
 
- Nivel E: limos y arcillas margosas de colores ocres y verdes que se han cortado en el sondeo P9 
entre 4,8 y 5,9 m de profundidad, con permeabilidad aparente baja. En este sondeo, bajo el nivel E 
aparecen unas arcillas algo arenosas con mica, muy compactas y secas, y con permeabilidad aparente 
baja a media, en las que termina el sondeo (a 8,00 m de profundidad). 
 
Durante la perforación de los sondeos P1 a P6, en marzo de 2015, se detectó la presencia de niveles 
discontinuos de agua de muy poca entidad en los sondeos P1 y P4, que se instalaron como piezómetro, a 
una profundidad de 4,50 m en P1 y de 5,50 m en P4 (la cota del sondeo P1 está a 3,136 m sobre la cota 
del sondeo P4), en ambos casos dentro del nivel D. El nivel E constituye la base impermeable de este nivel 
de agua. 
 
En Septiembre de 2015, durante la perforación de los sondeos P7 a P11, se detectó la presencia de 
niveles discontinuos de agua de muy poca entidad en los sondeos P10 (nave 6B) y P11 (6A2), que se 
instalaron como piezómetro, a una profundidad de 4,50 m en P11 y de 6,30 m en P10, en ambos casos 
dentro del nivel C. En P4, perforado en marzo de 2015 en la nave 6A2, se detectó presencia de agua a 
5,50 m de profundidad, asociada al nivel D. Estos tres sondeos se encuentran aproximadamente a la 
misma cota. 
 
En el resto de los sondeos no se detectó presencia de nivel de agua. En P3 (perforado en marzo de 2015), 
en el que se reconocieron los materiales del nivel D con una permeabilidad aparente mayor que en el 
resto de los sondeos, aunque no se cortó nivel de agua durante la perforación, se instaló piezómetro en 
su interior, considerando la posibilidad de aparición de agua pasado un tiempo tras la instalación del 
piezómetro, situación que no se ha producido (en septiembre de 2015 el piezómetro continuaba seco). 
De igual modo, en P9 (perforado en septiembre de 2015) se reconocieron los materiales del nivel C a los 
que se encuentra asociada el agua en P10 y P11 (cercano a él), sin que en P9 el suelo haya cedido agua 
al interior del piezómetro instalado en su interior. 
 
La profundidad media del nivel piezométrico medido el día 16 de septiembre de 2015 en el interior de los 
piezómetros P4, P10 y P11 (en la zona en la que se realizó la investigación complementaria) se 
encontraba a 5,68 m, si bien se observa una clara diferencia (cercana al metro) entre las profundidades 
medidas en el piezómetro P10 y en los piezómetros P4 y P11, aunque los piezómetros se encuentran al 
mismo nivel. 
 
 

2.2.3. Usos del suelo en el entorno 

Las parcelas investigadas forman parte de dos manzanas de edificios en las que coexisten naves 
industriales con los edificios de viviendas. Ambas manzanas están separadas por la calle Navas de Tolosa.  
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En la manzana norte se encuentran las naves 1 (A, B, C, D, E, F, G, H e I) y 2 formando un núcleo que 
limita por el oeste con edificios de viviendas habitadas (entra las viviendas y las naves hay patios 
pertenecientes a las viviendas), por el norte con la calle Lepanto (de un solo carril), al otro lado de la cual 
se encuentran edificios de viviendas habitadas, por el noreste con naves industriales en uso, por el este 
con la calle Pare Font (de un solo carril), al otro lado de la cual se encuentran más naves industriales en 
uso, y por el sur con la calle Navas de Tolosa, al otro lado de la cual se encuentran el resto de las naves 
(manzana sur). 
 
En cuanto a la manzana sur, en ella se encuentran las naves 3 (A y B), 4, 5 y 6 (A1, A2 y B), todas ellas 
ocupando el límite norte de la manzana. Al norte las naves limitan con la calle Navas de Tolosa, al otro 
lado de la cual se encuentra la manzana norte, al este limitan con la calle Pare Font y con naves 
industriales y comerciales, al sur limitan con naves industriales sin uso y con viviendas unifamiliares 
habitadas, al suroeste limitan con viviendas habitadas y por el oeste limita con la calle Roger de Llúria, al 
otro lado de la cual se encuentran edificios de viviendas multifamiliares con locales comerciales en planta 
baja. 
 
En el plano 02 “Entorno y usos del suelo” pueden verse las características del entorno y los diferentes 
usos del área de estudio. 
 
 

2.3. Focos de afección 

Teniendo en cuenta la actividad actividad llevada a cabo en el emplazamiento y su entorno, se consideran 
como potenciales focos de afección las naves industriales actualmente en desuso en las parcelas 
investigadas, sin actividad en la actualidad, por lo que los focos potenciales de afección se encuentran 
actualmente inactivos. 
 
 

2.4. Medios impactados y movilización de los contaminantes 

2.4.1. Medios impactados 

Durante la ejecución de los sondeos de marzo de 2015 (estudio de caracterización inicial) se llevó a cabo 
un análisis in situ sobre los testigos recuperados del contenido de compuestos volátiles orgánicos (COV) a 
intervalos de un metro de profundidad. La medición de COV se realizó mediante un analizador portátil de 
vapores orgánicos tipo PID (calibrado con isobuteno). No se detectó presencia de COV en el suelo en 
ninguna de las mediciones realizadas. 
 
Durante la ejecución de los sondeos se observaron los siguientes indicios de alteración organoléptica: 
 

 P1: alteración de color en el relleno antrópico desde 0,05 m (inmediatamente bajo la loseta de la 
solera) hasta 0,3 m de profundidad. 

 P2: ligera alteración de color en el relleno antrópico desde 0,2 m (inmediatamente bajo la solera 
de hormigón) hasta 1,0 m de profundidad. 

 P3: Fuerte alteración de color en el relleno antrópico entre 1,20 y 2,60 m de profundidad. 
 P4: Fuerte alteración de color en el suelo entre 1,1 y 2,20 m de profundidad. 
 P5: ligero olor indeterminado en el suelo entre 4,10 y 4,60 m de profundidad. 
 P6: no se detectaron indicios organolépticos de afección. 

 
Los resultados obtenidos en las muestras de suelo analizadas en marzo de 2015 se exponen en las tablas 
adjuntas junto a sus respectivos valores normativos de referencia: 
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Tabla 1. Resultados analíticos de las muestras de suelo de los sondeos (marzo de 2015) 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S1 
(0,5m) 

S1 
(4,0m) 

S2 
(0,5m) 

S2 
(4,0m) 

S3 
(0,5m) 

S3 
(2,5m) 

Incerti. 
(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) mg/kg 

50 
--- <35 --- <35 --- <35 - 

C10-C28 (DRO) mg/kg --- <12 --- <12 --- 20 30 

BTEX 

Benceno mg/kg 1 --- <0,005 --- <0,005 --- <0,005 - 

Tolueno mg/kg 30 --- <0,050 --- <0,050 --- <0,050 - 
Etilbenceno mg/kg 20 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

Xilenos (Suma m+p+o ) mg/kg 100 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

PAH 

Naftaleno mg/kg 8 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,407 30 

Acenafteno mg/kg 60 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,021 30 
Fluoreno mg/kg 50 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,057 30 

Antraceno mg/kg 100 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,118 30 
Fluoranteno mg/kg 80 --- <0,010 --- <0,010 --- 1,20 30 

Pireno mg/kg 60 --- <0,010 --- <0,010 --- 1,03 30 
Benzo(a)antraceno mg/kg 2 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,578 30 

Criseno mg/kg 100 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,588 30 
Benzo(b)fluoranteno mg/kg 2 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,854 30 

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 20 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,333 30 
Benzo(a)pireno mg/kg 0,2 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,553 30 

Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kg 3 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,421 30 
Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,3 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,113 30 

CLOROFENOLES 

2-clorofenol mg/kg 10 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

2,4@2,5-diclorofenol mg/kg 1 --- <0,040 --- <0,040 --- <0,040 - 
2,4,6-triclorofenol mg/kg 9 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

2,4,5-triclorofenol mg/kg 100 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
Pentaclorofenol mg/kg 0,1 --- <0,006 --- <0,006 --- <0,006 - 

CRESOLES Y FENOLES 

Fenol mg/kg 70 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

2-metilfenol (o-cresol) mg/kg - --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

m,p-cresol mg/kg - --- <0,20 --- <0,20 --- <0,20 - 

Suma cresoles mg/kg 40 --- <0,30 --- <0,30 --- <0,30 - 

COV HALOGENADOS 

Diclorometano mg/kg 6 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

Cloroformo mg/kg 3 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
1,1-dicloroetano mg/kg 70 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S1 
(0,5m) 

S1 
(4,0m) 

S2 
(0,5m) 

S2 
(4,0m) 

S3 
(0,5m) 

S3 
(2,5m) 

Incerti. 
(%) 

1,2-dicloroetano mg/kg 0,5 --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

1,1-dicloroetileno mg/kg 0,1 --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
1,2-dicloropropano mg/kg 0,5 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Cis 1,3-dicloropropeno mg/kg 0,7 (suma 
cis+trans) 

--- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Trans 1,3-dicloropropeno mg/kg --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 
1,1,2-tricloroetano mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Tricloroetileno mg/kg 7 --- <0,010 --- <0,010 --- 1,68 40 
Tetracloruro de carbono mg/kg 0,5 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

1,1,2,2-tetracloroetano mg/kg 0,3 --- <0,100 --- <0,100 --- <0,100 - 
Tetracloroetileno mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,159 40 

Clorobenceno mg/kg 10 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
1,2-diclorobenceno mg/kg 70 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

1,4-diclorobenceno mg/kg 4 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
1,2,4-triclorobenceno mg/kg 9 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

Cloruro de vinilo mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

COV NO HALOGENADOS 
Acetona mg/kg 10 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Estireno mg/kg 100 --- <0,040 --- <0,040 --- <0,040 - 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

Clordano-cis mg/kg 0,1 (suma 
cis+trans) 

--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Clordano-trans mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexacloroetano mg/kg 0,9 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexaclorobutadieno mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

alfa-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexaclorobenceno mg/kg 0,1 --- <0,005 --- <0,005 --- <0,005 - 
beta-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

gamma-Hexaclorociclohexano (lindano) mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Delta-Hexaclorociclohexano  mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Aldrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Heptacloro epóxido-cis mg/kg 0,1 (suma 

cis+trans) 
--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Heptacloro epóxido-trans mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
2,4-DDE mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

4,4´-DDE mg/kg 6 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,018 40 
2,4-DDD mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S1 
(0,5m) 

S1 
(4,0m) 

S2 
(0,5m) 

S2 
(4,0m) 

S3 
(0,5m) 

S3 
(2,5m) 

Incerti. 
(%) 

4,4´-DDD mg/kg 7 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

2,4-DDT mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- 0,013 40 
4,4´-DDT mg/kg 2 --- <0,010 --- <0,010 --- 0,073 46 

Endosulfán I (alfa) mg/kg 6 (suma 
alfa+beta) 

--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Endosulfán II (beta) mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Dieldrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Endrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

PCB 

PCB 28 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 52 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 101 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 118 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 138 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 153 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- 0,0035 40 
PCB 180 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- 0,0032 40 
PCB total mg/kg 0,08 --- <0,021 --- <0,021 --- <0,021 - 

ANILINAS p-cloroanilina mg/kg 3 --- <0,30 --- <0,30 --- <0,30 - 

METALES 

Antimonio mg/kg 6 1,21 --- 2,01 --- 0,61 --- 20 

Arsénico mg/kg 30 12,1 --- 14,4 --- 16,2 --- 20 
Bario mg/kg 880 104 --- 166 --- 64,5 --- 20 

Berilio mg/kg 40 <0,010 --- <0,010 --- 0,043 --- 20 
Cadmio mg/kg 5,5 <0,40 --- <0,40 --- <0,40 --- - 

Cromo III mg/kg 1000 19,6 --- 20,4 --- 38,8 --- - 
Cromo VI mg/kg 10 0,478 --- 0,406 --- 1,67 --- 20 

Cromo (total) mg/kg - 20,0 --- 20,8 --- 40,4 --- 20 
Cobalto mg/kg 45 9,72 --- 15,1 --- 12,4 --- 20 

Cobre mg/kg 310 37,2 --- 98,6 --- 28,4 --- 20 
Plomo mg/kg 60 24,6 --- 64,3 --- 28,0 --- 20 

Mercurio mg/kg 3 <0,20 --- <0,20 --- <0,20 --- - 
Molibdeno mg/kg 7 2,99 --- 5,34 --- 7,83 --- 20 

Níquel mg/kg 470 24,1 --- 22,1 --- 44,0 --- 20 
Selenio mg/kg 7 <2,0 --- <2,0 --- <2,0 --- - 

Talio mg/kg 4,5 <0,50 --- <0,50 --- <0,50 --- - 
Estaño mg/kg 1000 1,6 --- 4,4 --- <1,0 --- 20 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S1 
(0,5m) 

S1 
(4,0m) 

S2 
(0,5m) 

S2 
(4,0m) 

S3 
(0,5m) 

S3 
(2,5m) 

Incerti. 
(%) 

Vanadio mg/kg 190 32,3 --- 33,8 --- 80,6 --- 20 

Zinc mg/kg 650 56,7 --- 70,9 --- 45,9 --- 20 

 
Tabla 1 (continuación). Resultados analíticos de las muestras de suelo de los sondeos (marzo de 2015) 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S4 
(1,8m) 

S4 
(4,0m) 

S5 
(0,5m) 

S5 
(4,5m) 

S6 
(0,5m) 

S6 
(4,0m) 

Incerti. 
(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) mg/kg 

50 
--- <35 --- <35 --- <35 - 

C10-C28 (DRO) mg/kg --- <12 --- <12 --- <12 - 

BTEX 

Benceno mg/kg 1 --- <0,005 --- <0,005 --- <0,005 - 
Tolueno mg/kg 30 --- <0,050 --- <0,050 --- <0,050 - 

Etilbenceno mg/kg 20 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
Xilenos (Suma m+p+o ) mg/kg 100 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

PAH 

Naftaleno mg/kg 8 --- <0,010 --- 0,020 --- <0,010 30 

Acenafteno mg/kg 60 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Fluoreno mg/kg 50 --- <0,010 --- 0,010 --- <0,010 30 

Antraceno mg/kg 100 --- <0,010 --- 0,031 --- <0,010 30 
Fluoranteno mg/kg 80 --- <0,010 --- 0,496 --- <0,010 30 

Pireno mg/kg 60 --- <0,010 --- 0,361 --- <0,010 30 
Benzo(a)antraceno mg/kg 2 --- <0,010 --- 0,167 --- <0,010 30 

Criseno mg/kg 100 --- <0,010 --- 0,106 --- <0,010 30 
Benzo(b)fluoranteno mg/kg 2 --- <0,010 --- 0,223 --- <0,010 30 
Benzo(k)fluoranteno mg/kg 20 --- <0,010 --- 0,108 --- <0,010 30 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,2 --- <0,010 --- 0,204 --- <0,010 30 
Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kg 3 --- <0,010 --- 0,130 --- <0,010 30 
Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,3 --- <0,010 --- 0,032 --- <0,010 30 

CLOROFENOLES 

2-clorofenol mg/kg 10 --- <0,020 --- <0,025 --- <0,020 - 
2,4@2,5-diclorofenol mg/kg 1 --- <0,040 --- <0,040 --- <0,040 - 

2,4,6-triclorofenol mg/kg 9 --- <0,020 --- <0,025 --- <0,020 - 
2,4,5-triclorofenol mg/kg 100 --- <0,020 --- <0,025 --- <0,020 - 

Pentaclorofenol mg/kg 0,1 --- <0,006 --- <0,025 --- <0,006 - 

CRESOLES Y FENOLES 

Fenol mg/kg 70 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

2-metilfenol (o-cresol) mg/kg - --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

m,p-cresol mg/kg - --- <0,20 --- <0,20 --- <0,20 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S4 
(1,8m) 

S4 
(4,0m) 

S5 
(0,5m) 

S5 
(4,5m) 

S6 
(0,5m) 

S6 
(4,0m) 

Incerti. 
(%) 

Suma cresoles mg/kg 40 --- <0,30 --- <0,30 --- <0,30 - 

COV HALOGENADOS 

Diclorometano mg/kg 6 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

Cloroformo mg/kg 3 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

1,1-dicloroetano mg/kg 70 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
1,2-dicloroetano mg/kg 0,5 --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

1,1-dicloroetileno mg/kg 0,1 --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
1,2-dicloropropano mg/kg 0,5 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Cis 1,3-dicloropropeno mg/kg 0,7 (suma 
cis+trans) 

--- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Trans 1,3-dicloropropeno mg/kg --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 
1,1,2-tricloroetano mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Tricloroetileno mg/kg 7 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Tetracloruro de carbono mg/kg 0,5 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

1,1,2,2-tetracloroetano mg/kg 0,3 --- <0,100 --- <0,100 --- <0,100 - 
Tetracloroetileno mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Clorobenceno mg/kg 10 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
1,2-diclorobenceno mg/kg 70 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 

1,4-diclorobenceno mg/kg 4 --- <0,020 --- <0,020 --- <0,020 - 
1,2,4-triclorobenceno mg/kg 9 --- <0,030 --- <0,030 --- <0,030 - 

Cloruro de vinilo mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

COV NO HALOGENADOS 
Acetona mg/kg 10 --- <0,10 --- <0,10 --- <0,10 - 

Estireno mg/kg 100 --- <0,040 --- <0,040 --- <0,040 - 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

Clordano-cis mg/kg 0,1 (suma 
cis+trans) 

--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Clordano-trans mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexacloroetano mg/kg 0,9 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexaclorobutadieno mg/kg 1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

alfa-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Hexaclorobenceno mg/kg 0,1 --- <0,005 --- <0,005 --- <0,005 - 
beta-Hexaclorociclohexano mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

gamma-Hexaclorociclohexano (lindano) mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Delta-Hexaclorociclohexano  mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Aldrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Heptacloro epóxido-cis mg/kg 0,1 (suma --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S4 
(1,8m) 

S4 
(4,0m) 

S5 
(0,5m) 

S5 
(4,5m) 

S6 
(0,5m) 

S6 
(4,0m) 

Incerti. 
(%) 

Heptacloro epóxido-trans mg/kg cis+trans) --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

2,4-DDE mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

4,4´-DDE mg/kg 6 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
2,4-DDD mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

4,4´-DDD mg/kg 7 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
2,4-DDT mg/kg - --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

4,4´-DDT mg/kg 2 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Endosulfán I (alfa) mg/kg 6 (suma 

alfa+beta) 
--- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Endosulfán II (beta) mg/kg --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 
Dieldrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

Endrín mg/kg 0,1 --- <0,010 --- <0,010 --- <0,010 - 

PCB 

PCB 28 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 52 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 101 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 118 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 138 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB 153 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 
PCB 180 mg/kg - --- <0,003 --- <0,003 --- <0,003 - 

PCB total mg/kg 0,08 --- <0,021 --- <0,021 --- <0,021 - 

ANILINAS p-cloroanilina mg/kg 3 --- <0,30 --- <0,30 --- <0,30 - 

METALES 

Antimonio mg/kg 6 2,76 --- <0,50 --- <0,50 --- 20 
Arsénico mg/kg 30 27,0 --- 12,8 --- 13,4 --- 20 

Bario mg/kg 880 205 --- 94,5 --- 94,7 --- 20 
Berilio mg/kg 40 <0,010 --- <0,010 --- <0,010 --- - 

Cadmio mg/kg 5,5 <0,40 --- <0,40 --- <0,40 --- - 
Cromo III mg/kg 1000 27,1 --- 29 --- 17,8 --- 20 
Cromo VI mg/kg 10 0,498 --- 1,45 --- 0,716 --- 20 

Cromo (total) mg/kg - 27,6 --- 30,4 --- 18,5 --- 20 
Cobalto mg/kg 45 20,3 --- 9,92 --- 7,22 --- 20 
Cobre mg/kg 310 231 --- 95,4 --- 24,9 --- 20 
Plomo mg/kg 60 123 --- 44,5 --- 14,1 --- 20 

Mercurio mg/kg 3 <0,21 --- <0,20 --- <0,20 --- - 
Molibdeno mg/kg 7 10,1 --- 1,83 --- 0,59 --- 20 
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Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S4 
(1,8m) 

S4 
(4,0m) 

S5 
(0,5m) 

S5 
(4,5m) 

S6 
(0,5m) 

S6 
(4,0m) 

Incerti. 
(%) 

Níquel mg/kg 470 46,1 --- 22,3 --- 15,7 --- 20 

Selenio mg/kg 7 <2,0 --- <2,0 --- <2,0 --- - 
Talio mg/kg 4,5 <0,50 --- <0,50 --- <0,50 --- - 

Estaño mg/kg 1000 19,2 --- 1,6 --- 1,2 --- 20 
Vanadio mg/kg 190 52,7 --- 29,4 --- 21,7 --- 20 

Zinc mg/kg 650 97,8 --- 91,1 --- 45,1 --- 20 

 

Tabla 2. Análisis de TPH en suelo desglosado por cadenas (marzo 2015) 

Suelos Unid. Valor normativo S3 
(2,5m) 

Incert. 
(%) 

HC 
alifáticos 

>C6-C8 mg/kg - <5,0 - 
>C8-C10 mg/kg - <5,0 - 

>C10-C12 mg/kg - <2,0 - 
>C12-C16 mg/kg - <3,0 - 
>C16-C21 mg/kg - <5,0 - 
>C21-C35 mg/kg - 13,8 30 
>C35-C40 mg/kg - <5,0 - 

HC 
aromáticos 

>C6-C7 mg/kg - <0,120 - 
>C7-C8 mg/kg - <0,050 - 

>C8-C10 mg/kg - <0,80 - 
>C10-C12 mg/kg - <2,0 - 
>C12-C16 mg/kg - <3,0 - 
>C16-C21 mg/kg - 5,3 30 
>C21-C35 mg/kg - 13,3 30 
>C35-C40 mg/kg - <5,0 - 
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De los resultados analíticos obtenidos en las muestras de suelo analizadas en marzo de 2015 se concluye 
lo siguiente: 

 
- TPH: puntualmente se ha detectado una concentración de TPH C10-C28 inferior al valor de 

referencia en la muestra de P3 a 2,5 m de profundidad. No se han detectado TPH en 
ninguna de las restantes muestras analizadas. 

 
- PAH: Se han detectado concentraciones de benzo(a)pireno superiores a al valor de referencia 

para este compuesto en las muestras de P3 a 2,5 m de profundidad y de P5 a 4,5 m de 
profundidad. En estas mismas muestras se han detectado concentraciones de otros PAH 
inferiores a sus respectivos valores de referencia. 
 

- COV HALOGENADOS: Se han detectado concentraciones puntuales de tricloroetileno y 
tetracloroetileno en concentraciones inferiores a sus correspondientes valores de referencia, 
en la muestra de P3 a 2,5 m de profundidad. 

 
- PESTICIDAS ORGANOCLORADOS: puntualmente se han detectado trazas de 4,4-DDE, 2,4-

DDT y 4.4-DDT en concentraciones inferiores a sus respectivos valores de referencia, en la 
muestra de P3 a 2,5 m de profundidad. 

 
- PCBs: puntualmente se han detectado trazas de PCB 153 y PCB 180, con una concentración 

inferior al valor de referencia para estos compuestos (sumatorio, individualmente carecen de 
valor de referencia en el RD 9/2005). 

 
- METALES: la concentración de plomo supera puntualmente el valor de referencia para este 

metal en las muestras del relleno obtenidas en P2 a 0,5 m de profundidad y P4 a 1,8 m de 
profundidad, y la concentración de molibdeno superan su valor de referencia en las muestras 
del relleno antrópico obtenidas en P3 a 0,5 m de profundidad y P4 a 1,8 m de profundidad. 
El resto de metales detectados tienen concentraciones inferiores a los valores de referencia. 

 
- El resto de contaminantes analizados no se ha detectado en ninguna de las muestras de suelo 

analizadas. 
 
Asimismo, en marzo de 2015 se tomaron dos muestras de agua en los piezómetros P1 y P4, únicos en los 
que se constató la aparición de agua en dicha campaña de investigación, que fueron analizadas en 
laboratorio, obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Resultados analíticos en las muestras de agua subterránea (marzo de 2015) 

Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 Incerti. 
(%) 

TPH 

Alifáticos >C5-C6 µg/l 1000 

5000 
(suma) 

<10 <10 - 

Alifáticos >C6-C8 µg/l 1000 <10 <10 - 

Alifáticos >C8-C10 µg/l 196 <5,0 33,1 30 

Alifáticos >C10-C12 µg/l 196 <5,0 <5,0 - 

Alifáticos >C12-C16 µg/l 196 <30 <30 - 

Alifáticos >C16-C35 µg/l 1000 <50 <50 - 

Alifáticos >C35-C40 µg/l - <10 <10  

Aromáticos >C5-C7 µg/l 13 <10 <10 - 

Aromáticos >C7-C8 µg/l 590 <10 <10 - 

Aromáticos >C8-C10 µg/l 285 <5,0 5,0 30 

Aromáticos >C10-C12 µg/l 193 <5,0 <5,0 - 

Aromáticos >C12-C16 µg/l 78 <30 <30 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 
Incerti. 

(%) 

Aromáticos >C16-C21 µg/l 643 <20 <20 - 

Aromáticos >C21-C35 µg/l 643 <30 <30 - 

Aromáticos >C35-C40 µg/l - <10 <10 - 

BTEX 

Benceno µg/l 20 90 <0,20 <0,20 - 
Tolueno µg/l - 1000(1) <0,50 <0,50 - 

Etilbenceno µg/l 100 300 <0,10 <0,10 - 
Xilenos (Suma m+p+o ) µg/l 200 600 <0,30 <0,30 - 

PAH 

Naftaleno µg/l 10 500 <0,100 <0,100 - 
Acenaftileno µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Acenafteno µg/l 20 1000 <0,010 <0,010 - 

Fluoreno µg/l 40 150 <0,020 <0,020 - 
Fenantreno µg/l 40 150 <0,030 <0,030 - 
Antraceno µg/l - 5(1) <0,020 <0,020 - 

Fluoranteno µg/l 100 250 <0,030 <0,030 - 
Pireno µg/l 30 120 <0,060 <0,060 - 

Benzo(a)antraceno µg/l 0,30 1 <0,010 <0,010 - 
Criseno µg/l 5 12 <0,010 <0,010 - 

Benzo(b)fluoranteno µg/l 0,08 0,20 <0,010 <0,010 - 
Benzo(k)fluoranteno µg/l 1 1 <0,010 <0,010 - 

Benzo(a)pireno µg/l 0,004 0,010 <0,010 <0,010 - 
Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l 0,02 0,07 <0,010 <0,010 - 

Benzo(g,h,i)perileno µg/l - 0,05(1) <0,010 <0,010 - 
Dibenzo(a,h)antraceno µg/l - - <0,010 <0,010 - 

COV HALOGENADOS 

1,1,1,2-tetracloroetano µg/l - - <0,10 <0,10 - 
1,1,1-tricloroetano µg/l - 300(1) <0,10 <0,10 - 

1,1,2,2,-tetracloroetano µg/l 7 30 <1,0 <1,0 - 
1,1,2-tricloroetano µg/l 20 90 <0,20 <0,20 - 
1,1-dicloroetano µg/l 50 150 <0,10 <0,10 - 

1,1-dicloropropileno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,2,3-triclorobenceno µg/l - - <0,10 <0,10 - 
1,2,3-tricloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,2,4-triclorobenceno µg/l 150 350 <0,10 <0,10 - 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,2-dibromoetano (EDB) µg/l - - <0,50 <0,50 - 

1,2-diclorobenceno µg/l 500 1000 <0,10 <0,10 - 
1,2-dicloroetano µg/l 10 50 <0,50 <0,50 - 

1,2-dicloropropano µg/l 10 25 <1,0 <1,0 - 
1,3,5-triclorobenceno µg/l - - <0,20 <0,20 - 
1,3-diclorobenceno µg/l 300 1000 <0,10 <0,10 - 
1,3-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,4-diclorobenceno µg/l 50 150 <0,10 <0,10 - 
2,2-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 - 

2-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
4-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Bromobenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

Bromoclorometano µg/l - - <2,0 <2,0 - 
Bromodiclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 - 

Bromoformo µg/l 150 450 <0,20 <0,20 - 
Bromometano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Clorobenceno µg/l 80 240 <0,10 <0,10 - 

Cloroetano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Cloroformo µg/l 70 210 0,49 0,41 40 

Clorometano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 
Incerti. 

(%) 

Cis-1,2-dicloroetileno µg/l - - 1,60 4,30 40 
Cis-1,2-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Dibromoclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 - 

Dibromometano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Diclorodifluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 - 

Diclorometano µg/l 250 750 <6,0 <6,0 - 
Hexaclorobutadieno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

Diclorobenceno (suma de 3) µg/l - 50(1) <0,30 <0,30 - 
Triclorobenceno (suma de 3) µg/l - 10(1) <0,40 <0,40 - 
Trihalometano (suma de 4) µg/l - - <0,50 <0,50 - 
Etenos clorados (suma de 5) µg/l - - 8,21 173 - 

Tetraclorometano µg/l 8 30 <0,10 <0,10 - 
Trans-1,2-dicloroetileno µg/l 80 240 <0,10 0,20 40 

Trans-1,2-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,1-dicloroetileno µg/l 10 

(suma 
de los 
tres) 

50 <0,10 <0,10 - 
Tricloroetileno µg/l 60 0,29 0,65 40 

Tetracloroetileno µg/l 75 6,32 168 40 

Triclorofluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Cloruro de vinilo µg/l 0,25 5 <0,10 <0,10 - 

Suma de 1,2-dicloroetilenos µg/l - 20(1) 1,60 4,50 - 

COV NO 
HALOGENADOS 

1,2,4-Trimetilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
1,3,5-trimetilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
Diisopropil éter (DIPE) µg/l - - <0,60 <0,60 - 

Ethil ter-butil éter (ETBE) µg/l 100 300 <0,20 <0,20 - 
Isopropilobenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

Methil ter-butil éter (MTBE) µg/l 700 2000 <0,20 <0,20 - 
n-butilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

n-propilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
p-isopropiltolueno µg/l - - <1,0 <1,0 - 
sec-butilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

estireno µg/l - 300(1) <0,20 <0,20 - 
Tert-amil ethil eter (TAEE) µg/l - - <0,20 <0,20 - 

Tert-amil metil-eter (TAME) µg/l - - <0,20 <0,20 - 
tert-butil alcohol µg/l - - <5,0 <5,0 - 
tert-butilbenceno µg/l - - <1,0 <1,0 - 

Indane µg/l - - <0,20 <0,20 - 
1,4-dioxano µg/l - - <50 <50 - 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

cis-clordano µg/l - 0,2(1) 
(suma) 

<0,010 <0,010 - 
trans-clordano µg/l - <0,010 <0,010 - 

Endosulfan sulfato µg/l - 5(1) <0,010 <0,010 - 
Mirex µg/l - - <0,010 <0,010 - 

cis-nonacloro µg/l - - <0,010 <0,010 - 
trans-nonacloro µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Oxyclordano µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Hexacloroetano µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Hexaclorobutadieno µg/l - - <0,010 <0,010 - 
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraclorobenceno µg/l 3 10 <0,020 <0,020 - 

1,2,3,4-tetraclorobenceno µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Pentaclorobenceno µg/l 7 25 <0,010 <0,010 - 

Trifluralin µg/l - - <0,010 <0,010 - 
alfa-Hexaclorociclohexano µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Hexaclorobenceno (HCB) µg/l 0,05 1 <0,0050 <0,0050 - 

beta-Hexaclorociclohexano µg/l - - <0,010 <0,010 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 
Incerti. 

(%) 

gamma-Hexaclorociclohexano (lindano) µg/l - - <0,010 <0,010 - 
delta-Hexaclorociclohexano µg/l - - <0,010 <0,010 - 

epsilon-Hexaclorociclohexano  µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Alaclor µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Heptaclor µg/l - 0,3(1) <0,010 <0,010 - 
Aldrin µg/l - - <0,0050 <0,0050 - 

Telodrin µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Isodrin µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Heptacloroepóxido-cis µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Heptacloroepóxido-trans µg/l - - <0,010 <0,010 - 

2,4-DDE µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Alfa-endosulfan µg/l - 

5(1) 
<0,010 <0,010 - 

Beta-endosulfan µg/l - <0,010 <0,010 - 
4,4’DDE µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Dieldrin µg/l - - <0,010 <0,010 - 
2,4-DDD µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Endrin µg/l - - <0,010 <0,010 - 
4,4’-DDD µg/l - - <0,010 <0,010 - 
2,4-DDT µg/l - - <0,010 <0,010 - 
4,4’-DDT µg/l - - <0,010 <0,010 - 

Metoxicloro µg/l - - <0,010 <0,010 - 
Diclobenil µg/l - - <0,050 <0,050 - 

Tetraclorobenceno (suma de 3) µg/l - 2,5(1) <0,030 <0,030 - 
Hexaclorociclohexano (suma de 4) µg/l - 1(1) <0,040 <0,040 - 

Isómeros de DDT (suma de 4)  µg/l - - <0,040 <0,040 - 
Isómeros de DDT (suma de 6) µg/l - - <0,060 <0,060 - 

PCB 

PCB 28 µg/l - - <0,0011 <0,0011 - 
PCB 52 µg/l - - <0,0011 <0,0011 - 

PCB 101 µg/l - - <0,00075 <0,00075 - 
PCB 118 µg/l - - <0,0011 <0,0011 - 
PCB 138 µg/l - - <0,0012 <0,0012 - 
PCB 153 µg/l - - <0,0011 <0,0011 - 
PCB 180 µg/l - - <0,00095 <0,00095 - 

PCB total (suma de 6) µg/l - - <0,00620 <0,00620 - 
PCB total (suma de 7) µg/l 0,03 0,06 <0,00730 <0,00730 - 

CLOROFENOLES 

2-clorofenol µg/l 5 1000 <0,100 <0,100 - 
3-clorofenol µg/l - - <0,100 <0,100 - 
4-clorofenol µg/l - - <0,100 <0,100 - 

2,6-diclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,4+2,5-diclorofenol µg/l 3 500 <0,20 <0,20 - 

3,5-diclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,3-diclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
3,4-diclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 

2,4,6-triclorofenol µg/l 1 120 <0,10 <0,10 - 
2,3,6-triclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,3,5-triclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,4,5-triclorofenol µg/l 100 1000 <0,10 <0,10 - 
2,3,4-triclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
3,4,5-triclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 

2,3,5,6-tetraclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,3,4,5-tetraclorofenol µg/l - - <0,10 <0,10 - 
2,3,4,6-tetraclorofenol µg/l 300 1000 <0,10 <0,10 - 

Pentaclorofenol µg/l - 3(1) <0,10 <0,10 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P1 P4 
Incerti. 

(%) 

Monoclorofenoles (suma de 3) µg/l - 100(1) <0,300 <0,300 - 
Diclorofenoles (suma de 6) µg/l - 30(1) <0,60 <0,60 - 
Triclorofenoles (suma de 6) µg/l - 10(1) <0,60 <0,60 - 

Tetraclorofenoles (suma de 3)  - 10(1) <0,30 <0,30 - 
Clorofenoles (suma de 19) µg/l - - <1,90 <1,90 - 

ALKIFENOLES 

4-Nonylfenol µg/l 1 10 <0,100 <0,100 - 
Nonylfenol (suma de siómeros) µg/l - - <0,100 <0,100 - 
Nonylfenol dietoxilato (suma de 

isómeros) µg/l - - <0,100 <0,100 - 

Nonylfenol momoetoxilato (suma de 
isómeros) 

µg/l - - <0,100 <0,100 - 

Nonylfenol trietoxilato (suma de 
isómeros) µg/l - - <0,100 <0,100 - 

FENOLES Fenol µg/l - 2000(1) <0,10 <0,10 - 

FTALATOS 

Dimetil ftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 
Dietil ftalato µg/l 800 3000 <0,60 <0,60 - 

Di-n-propilftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 
Di-n-butil ftalato µg/l 100 1000 <0,60 <0,60 - 

Di-n-isobutil ftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 
Di-pentilftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 

Butil benzil ftalato µg/l 200 1000 <0,60 <0,60 - 
Di-cicloexilftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 

Bis(2-etilexil)ftalato (DHEP) µg/l 1 3 <1,3 <1,3 - 
Di-n-octilftalato µg/l - - <0,60 <0,60 - 

Suma de ftalatos (10) µg/l - 5(1) <6,7 <6,7 - 

OTROS 

Formaldehido µg/l 350 1000 <50 <50 - 

2-nitrofenol µg/l 500 3000 <0,3 <0,3 - 

4-nitrofenol µg/l 8 1000 <0,12 <0,12 - 

4-cloro-3-metilfenol µg/l 5 650 <0,1 <0,1 - 

Tetrahidrofurano* µg/l 700 2000 ND ND - 

METALES 

Antimonio µg/l 20 60 <10 <10 - 
Arsénico µg/l 15 40 <5,0 <5,0 - 
Cadmio µg/l 15 70 <0,40 <0,40 10 

Cromo VI µg/l 100 450 <0,40 0,78 13,3 
Mercurio µg/l 1 1,5 <0,010 <0,010 - 

(1) Valor de intervención en la normativa holandesa, tomado como referencia en ausencia de VGI. 
(*) Análisis no acreditado 
ND: No detectado: los análisis de Tetrahidrofurano no se encuentran acreditados por el laboratorio. La determinación se ha 
realizado mediante un barrido e identificación (en su caso no detección) de la señal correspondiente a este compuesto en el 
barrido analítico. 

 
 

Los resultados analíticos de laboratorio obtenidos en las muestras de agua subterránea de marzo de 2015 
muestran los siguientes resultados: 
 

- TPH: se detectaron trazas de TPH C8-C10 (alifáticos y aromáticos) en concentraciones 
inferiores al valor de referencia en la muestra de P4. 
 

- COV HALOGENADOS: se ha detectado tetracloroetileno con una concentración que supera 
el valor de Referencia (VGI de la Agencia Catalana del Agua) en la muestra de agua de P4. A 
nivel de trazas, en concentraciones inferiores al valor de referencia (VGI) e incluso al Valor 
Genérico de No riesgo (VGNR) incluido a título informativo, se detectó tetracloroetileno en 
P1, y  cloroformo, trans 1,2-dicloroetileno y tricloroetileno en P1 y P4, en los que también de 
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detectó cis 1,2-dicloroetileno, sin valor de referencia (la suma de cis+trans 1,2-dicloroetileno 
es inferior al Nivel de Intervención en la normativa holandesa, que también se toma como 
referencia). 
 

- METALES: tan solo se detectó una concentración de cromo VI varios órdenes de magnitud 
inferior al valor de referencia (VGI) e incluso al valor genérico de no riesgo (VGNR, incluido a 
título informativo) en P4. 

 
- El resto de contaminantes analizados no se ha detectado en ninguna de las muestras de agua 

subterránea analizadas. 
 
A partir de los resultados analíticos obtenidos en marzo de 2015, en septiembre de 2015 se realizó una 
campaña de caracterización complementaria a fin de delimitar la afección detectada en el suelo de P3 y 
en el suelo y el agua subterránea de P4, y de utilizar los resultados de dicha investigación complementaria 
en la elaboración de un análisis cuantitativo de riesgos, en cumplimiento de las disposiciones del Real 
Decreto 9/2005, que determine la aptitud del suelo para los usos previstos en el emplazamiento. En la 
caracterización complementaria se perforaron 5 sondeos (P7 a P11), y se tomaron muestras de suelo en 
estos cinco sondeos y de agua subterránea en los piezómetros instalados en P4, P10 y P11 (en los 
restantes sondeos no se cortó nivel de agua subterránea). 
 
Durante la ejecución de estos sondeos se realizaron análisis in situ del contenido de compuestos volátiles 
orgánicos (COV) sobre los testigos recuperados, a intervalos de un metro de profundidad, mediante PID 
calibrado con isobuteno, en los que no se detectó presencia de COV en el suelo en ninguna de las 
mediciones realizadas. Asimism, durante la ejecución de los sondeos se observaron los siguientes indicios 
de alteración organoléptica: 
 

 P7: color negruzco en el relleno antrópico desde 1,5 hasta 3,3 m de profundidad. 
 P8: color negruzco en el relleno antrópico entre 0,6 y7 2,5 m de profundidad. 
 P9: no se detectaron indicios organolépticos de afección. 
 P10: color negruzco en el relleno antrópico entre 0,2 m (inmediatamente bajo la solera de 

hormigón) y hasta 3,2 m de profundidad.  
 P11: color negruzco en el relleno antrópico entre 0,3 m (inmediatamente bajo la solera de 

hormigón) y hasta 2,4 m de profundidad. 
 
Los resultados obtenidos en las muestras de suelo analizadas en septiembre de 2015 se exponen en las 
tablas adjuntas junto a sus respectivos valores normativos de referencia y las concentraciones detectadas 
en las muestras de P3 y P4 en marzo de 2015: 
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Tabla 4. Resultados analíticos de metales en muestras de suelo de relleno (marzo y septiembre 2015) 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S3 
(0,5m) 

S4 
(1,8m) 

S7 
(2,00) 

S8 
(1,50) 

S9 
(0,40) 

S10 
(0,80) 

S11 
(0,80) 

Incerti. 
(%) 

METALES 

Antimonio mg/kg 6 0,61 2,76 <0,50 <0,50 <0,51 <0,52 <0,50 20 

Arsénico mg/kg 30 16,2 27,0 13,4 18,6 62,0 50,3 64,7 20 
Bario mg/kg 880 64,5 205 172 97,7 105 93,6 153 20 

Berilio mg/kg 40 0,043 <0,010 2,63 2,18 0,872 2,18 1,22 20 
Cadmio mg/kg 5,5 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 - 

Cromo III mg/kg 1000 38,8 27,1 --- --- --- --- --- 20 
Cromo VI mg/kg 10 1,67 0,498 0,288 0,408 3,28 0,755 1,79 20,3 

Cromo (total) mg/kg - 40,4 27,6 34,5 29,8 48,5 25,4 53,8 20 
Cobalto mg/kg 45 12,4 20,3 18,1 13,2 9,63 15,5 13,6 20 

Cobre mg/kg 310 28,4 231 52,0 36,7 59,0 55,1 121 20 
Plomo mg/kg 60 28,0 123 20,2 68,9 34,0 35,8 68,6 20 

Mercurio mg/kg 3 <0,20 <0,21 <0,20 <0,20 <0,20 <0,21 <0,20 - 
Molibdeno mg/kg 7 7,83 10,1 15,9 10,6 0,77 29,4 3,13 20 

Níquel mg/kg 470 44,0 46,1 58,4 43,3 20,1 33,7 29,8 20 
Selenio mg/kg 7 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 - 
Talio mg/kg 4,5 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 - 

Estaño mg/kg 1000 <1,0 19,2 <1,0 1,8 3,8 3,5 9,8 20 
Vanadio mg/kg 190 80,6 52,7 88,8 62,9 24,5 64,0 42,0 20 

Zinc mg/kg 650 45,9 97,8 39,4 57,6 72,2 80,5 99,4 20 
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Tabla 5. Resultados analíticos de TPH y PAH en muestras de suelo natural (marzo y septiembre de 2015) 

Suelos Unidad Valor normativo 
Uso Urbano

S3 
(2,5m) 

S4 
(4,0m) 

S7 
(4,00) 

S8 
(3,00) 

S9 
(1,20) 

S10 
(4,00) 

S11 
(3,40) 

Incerti. 
(%) 

TPH 
C6-C10 (GRO) mg/kg 

50 
<35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 - 

C10-C28 (DRO) mg/kg 20 <12 <12 <12 <12 <12 <12 - 

PAH 

Naftaleno mg/kg 8 0,407 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Acenaftileno mg/Kg - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010  

Acenafteno mg/kg 60 0,021 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - 
Fluoreno mg/kg 50 0,057 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Fenantreno mg/Kg - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010  
Antraceno mg/kg 100 0,118 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Fluoranteno mg/kg 80 1,20 <0,010 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Pireno mg/kg 60 1,03 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Benzo(a)antraceno mg/kg 2 0,578 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Criseno mg/kg 100 0,588 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 2 0,854 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Benzo(k)fluoranteno mg/kg 20 0,333 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Benzo(a)pireno mg/kg 0,2 0,553 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kg 3 0,421 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 

Dibenzo(a,h)antraceno mg/Kg - - - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010  
Dibenzo(a,h)antraceno mg/kg 0,3 0,113 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30 
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Los resultados analíticos de laboratorio obtenidos en las muestras de suelo en el presente estudio, 
muestran los siguientes resultados: 
 

- TPH: en las muestras de delimitación obtenidas en septiembre de 2015 no se ha detectado 
presencia de TPH, por lo que la presencia de estos compuestos en el subsuelo de las naves 
estudiadas en septiembre de 2015 se limita puntualmente a la muestra obtenida en marzo de 
2015 en P3 a 2,5 m de profundidad, con una concentración inferior al valor de referencia. 

 
- PAH: en las muestras de delimitación obtenidas en septiembre de 2015 no se ha detectado 

presencia de PAH en concentraciones superiores a los valores de referencia para cada uno de 
estos compuestos. La afección (concentraciones superiores a los valores de referencia) por 
PAH en el subsuelo de las naves 4 y 6 se limita a una afección puntal por benzo(a)pireno en 
el suelo de origen natural en el entorno cercano al sondeo P3 (muestra S3 a 2,5 m de 
profundidad), en la nave 4, delimitada por los resultados obtenidos en los sondeos P7 y P8, 
en esta misma nave. 

 
- METALES: la concentración de plomo supera el valor de referencia para este metal en la 

muestra del relleno obtenida en marzo de 2015 en P4 a 0,5 m de profundidad, así como en 
las muestras obtenidas en septiembre de 2015 en P8 (a 1,5 m) y P11 (a 0,8 m), con 
concentraciones que oscilan entre 68,6 mg/Kg en la muestra de P11 y 123 mg/Kg en la 
muestra de P4. La concentración de molibdeno supera su valor de referencia en las muestras 
de relleno obtenidas en marzo de 2015 en P3 (a 0,5 m) y P4 (a 1,8 m), así como en las 
muestras de relleno tomadas en septiembre de 2015 en P7 (a 2,0 m), P8 (a 1,5 m) y P10 (a 
0,8m), con concentraciones que oscilan entre 7,83 mg/Kg en P3 y 29,4 mg/Kg en P10. 
Asimismo, en septiembre de 2015 se han detectado concentraciones de arsénico que 
superan su valor de referencia (en marzo de 2015 no se detectaron concentraciones de este 
metal superiores a su valor de referencia) en el relleno de P9 (62,0 mg/Kg), P10 (50,3 
mg/Kg) y de P11 (64,7 mg/Kg), en las naves 6A (1 y 2) y 6B. 

 
En cuanto a los resultados analíticos en las muestras de agua subterránea analizadas en septiembre de 
2015, se exponen en la siguiente tabla, junto con sus respectivos valores de referencia (Valor Genérico de 
Intervención (VGI) de la Agencia Catalana del Agua y niveles de intervención holandeses en el caso de 
compuestos sin valor VGI definido), y también incluye a nivel informativo el valor del Valor Genérico de 
No Riesgo (VGNR) de la Agencia Catalana del Agua: 
 

Tabla 6. Resultados analíticos en agua subterránea (septiembre de 2015) 

Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P4 P10 P11 Incerti. 
(%) 

COV HALOGENADOS 

1,1,1,2-tetracloroetano µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,1,1-tricloroetano µg/l - 300(1) <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,1,2,2,-tetracloroetano µg/l 7 30 <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,1,2-tricloroetano µg/l 20 90 <0,20 <0,20 <0,20 - 
1,1-dicloroetano µg/l 50 150 <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,1-dicloropropileno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2,3-triclorobenceno µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,2,3-tricloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2,4-triclorobenceno µg/l 150 350 <0,10 <0,10 <0,10 - 

1,2-dibromo-3-cloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,2-dibromoetano (EDB) µg/l - - <0,50 <0,50 <0,50 - 

1,2-diclorobenceno µg/l 500 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
1,2-dicloroetano µg/l 10 50 <0,50 <0,50 <0,50 - 

1,2-dicloropropano µg/l 10 25 <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,3,5-triclorobenceno µg/l - - <0,20 <0,20 <0,20 - 
1,3-diclorobenceno µg/l 300 1000 <0,10 <0,10 <0,10 - 
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Aguas Unidad VGNR 
Criterio 

normativo 
(VGI, NI(1)) 

P4 P10 P11 
Incerti. 

(%) 

1,3-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,4-diclorobenceno µg/l 50 150 <0,10 <0,10 <0,10 - 
2,2-dicloropropano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

2-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
4-clorotolueno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Bromobenceno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Bromoclorometano µg/l - - <2,0 <2,0 <2,0 - 
Bromodiclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 

Bromoformo µg/l 150 450 <0,20 <0,20 <0,20 - 
Bromometano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Clorobenceno µg/l 80 240 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Cloroetano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cloroformo µg/l 70 210 0,52 0,57 0,67 40 

Clorometano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cis-1,2-dicloroetileno µg/l - - 4,20 3,79 3,94 40 

Cis-1,3-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Dibromoclorometano µg/l - - <0,10 <0,10 <0,10 - 

Dibromometano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Diclorodifluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Diclorometano µg/l 250 750 <6,0 <6,0 <6,0 - 
Hexaclorobutadieno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 

Diclorobenceno (suma de 3) µg/l - 50(1) <0,30 <0,30 <0,30 - 
Triclorobenceno (suma de 3) µg/l - 10(1) <0,40 <0,40 <0,40 - 
Trihalometano (suma de 4) µg/l - - 0,52 0,57 0,63 - 
Etenos clorados (suma de 5) µg/l - - 193 114 122 - 

Tetraclorometano µg/l 8 30 <0,10 <0,10 <0,10 - 
Trans-1,2-dicloroetileno µg/l 80 240 0,36 <0,10 <0,10 40 

Trans-1,2-dicloropropeno µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
1,1-dicloroetileno µg/l 10 

(suma 
de los 
tres) 

50 <0,10 <0,10 <0,10 - 
Tricloroetileno µg/l 60 0,84 0,80 0,84 40 

Tetracloroetileno µg/l 75 188 110 117 40 

Triclorofluormetano µg/l - - <1,0 <1,0 <1,0 - 
Cloruro de vinilo µg/l 0,25 5 <0,10 <0,10 <0,10 - 

Suma de 1,2-dicloroetilenos µg/l - 20(1) 4,56 3,79 3,94 - 

 
 
Los resultados analíticos de laboratorio obtenidos en las muestras de agua subterránea muestran los 
siguientes resultados: 
 

- COV HALOGENADOS: se ha detectado tetracloroetileno en concentraciones que superan el 
valor de Referencia (VGI de la Agencia Catalana del Agua) en las tres muestras de agua 
analizadas (P4, P10 y P11). A nivel de trazas, en concentraciones inferiores al valor de 
referencia (VGI) e incluso al Valor Genérico de No riesgo (VGNR) incluido a título 
informativo, se detectó  cloroformo y tricloroetileno en las tres muestras analizadas (P4, P10 
y P11) y trans- 1,2-dicloroetileno en P4. Además en las tres muestras (P4, P10 y P11) se ha 
detectado cis-1,2-dicloroetileno, sin valor de referencia (la suma de cis+trans 1,2-
dicloroetileno es inferior al Nivel de Intervención en la normativa holandesa (0,020 mg/l), 
que también se toma como referencia). 

 
- El resto de contaminantes analizados no se ha detectado en ninguna de las muestras de agua 

subterránea analizadas. 
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Teniendo en cuenta los apartados anteriores, las concentraciones de plomo, molibdeno y arsénico en el 
suelo de relleno y de benzo(a)pireno en el suelo de origen natural, requieren una valoración de riesgos en 
cumplimiento del RD 9/2005., debido a que superan sus respectivos valores de referencia considerados 
en cada caso. Conforme a la delimitación realizada en el estudio complementario de caracterización de la 
calidad del suelo, en el ACR se considera la presencia de afección irregular por arsénico, plomo y 
molibdeno en el relleno antrópico bajo la solera de las naves 4 y 6 (A1, A2 y B), así como de la vivienda 
abandonada entre ellas (nave 5) cuyo subsuelo no se ha investigado. La profundidad de este relleno 
antrópico identificada en los sondeos realizados osciló entre 0,5 m (en P9) y 3,8 m (en P4), con una 
media de 2,64 m. En cuanto al benzo(a)pireno en el suelo de origen natural, su presencia en 
concentraciones superiores a los valores de referencia es puntual. 
 
Respecto a las aguas subterráneas, con las concentraciones detectadas se considera la presencia de 
afección por tetracloroetileno en el agua captada por los piezómetros P4, P10 y P11, localizados en el 
interior de las naves 6A2 y 6B. 
 
 

2.4.2. Mecanismos de movilización de los contaminantes 

La movilización de la afección por los contaminantes volátiles a través de grietas en la solera de los 
futuros edificios a edificar en la parcela y posterior acumulación en el interior de los mismos. 
 
El agua captada por los piezómetros P4, P10 y P11 se encuentra asociada a niveles discontinuos, 
posiblemente asociado a lentejones de mayor permeabilidad relativa y extensión limitada dentro de los 
niveles C y D, y con la información obtenida en los sondeos, no puede considerase un nivel de 
movilización horizontal de importancia relevante. 
 
 

2.5. Análisis de la toxicidad 

2.5.1. Contaminantes considerados 

Los contaminantes tenidos en cuenta en la realización del presente análisis de riesgos, han sido todos 
aquellos que han superado sus respectivos valores de referencia. Estos compuestos son: 
 

- Metales: plomo, molibdeno y arsénico. 
- PAH: benzo(a)pireno 
- COV halogenados: tetracloroetileno. 

 
Las propiedades físico-químicas de los distintos compuestos pueden verse en el anexo 1 “Propiedades 
físico-químicas y toxicológicas de los contaminantes”. 
 
 

2.5.2. Concentraciones representativas 

Para la realización del análisis de riesgos se ha tomado la concentración máxima de los contaminantes 
considerados, suponiendo que dicha concentración es constante en toda la superficie estimada como 
afectada. De esta manera, se ha evaluado el caso más conservador y se asegura un mayor grado de 
protección.  
 
En el caso del arsénico y del benzo(a)pireno en aguas, que no fueron detectados en este medio, como 
concentraciones de entrada en el ACR se han utilizado las concentraciones límite de detección en los 
análisis. En el caso del plomo y del molibdeno en agua que no fueron analizados en este medio al carecer 
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de valor de referencia en aguas, se han introducido las concentraciones límite de detección por defecto 
del laboratorio de análisis (ALS). 
 
Las concentraciones utilizadas en cada caso se exponen en el apartado 3.3. 
 
 

2.5.3. Efectos asociados 

Según el efecto que puede tener un contaminante para la salud humana o los ecosistemas, se distingue 
entre compuestos con efectos cancerígenos y compuestos con efectos sistémicos o tóxicos. Los primeros 
son aquellos que causan un efecto adverso sobre órganos o tejidos, originando alteraciones del material 
genético que provocan procesos tumorales o cáncer, y para los cuales, no existe ningún umbral de 
exposición por debajo del cual no se produzcan dichos efectos. Los segundos son aquellos que causan un 
efecto adverso de cualquier tipo sobre órganos y tejidos, caracterizándose por existir un umbral de 
exposición por debajo del cual no se producen dichos efectos. 
 
En el presente análisis de riesgos un compuesto se ha considerado como cancerígeno siempre que se haya 
determinado para el mismo un “factor pendiente” o un “factor de riesgo unidad” en la base de datos del 
programa. El grado de evidencia del potencial carcinogénico de acuerdo con la clasificación establecida en 
el Reglamento (CE) nº 1272/20083 y la clasificación de la EPA de 19864 y los factores cancerígenos 
utilizados se exponen en el apartado siguiente. 
 
 

2.5.4. Características toxicológicas de los contaminantes 

Los datos toxicológicos de los contaminantes introducidos en el modelo de cálculo del programa RBCA 
provienen, fundamentalmente, de la US-EPA (United States. Environmental Protection Agency) a partir de la 
base de datos IRIS (Integrated Risk Information System) (31 de marzo de 2007), desarrollada por el 
organismo National Center for Environmental Assessment, de la base de datos HEAST (Health Effects 
Assessment Summary Tables) (julio de 1997) del organismo Office of Research and Development y de la 
norma Texas Risk Reduction Program (30 TAC 350) actualizada el 10 de septiembre de 2014, del organismo 
Texas Commission on Environmental Quality, agencia medioambiental del estado de Texas (EE.UU.). En 
ausencia de datos de las fuentes anteriores, se han empleado los procedentes de Holanda (“Technical 
evaluation of the Intervention Values for Soil/Sediment and Groundwater”, Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. RIVM report 711701023. February 2001) o del Reino Unido (Department for 
Environment, Food and Rural Affaire. Environment Agency).  
 
El resumen de las características toxicológicas de los COC se expone en las tablas siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. Diario Oficial de la Unión Europea de 31/12/2008. 
4 1986 EPA Weight of the Evidence Categories. Federal Register, Volume 51, Number 185, September 24, 1986. 
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Tabla 7. Características toxicológicas de los COC. Potencial carcinogénico 

Contaminante 

(a) Grado de 
evidencia 

(Rgto. 
1272/2008) 

(b) Grado de 
evidencia 

(EPA 1986) 

Factor carcinogénico 

Vía oral 
(mg/kg/día)-1 

Vía dérmica 
(mg/kg/día)-1 

Vía inhalación
(g/m3)-1 

Arsénico 1A A 1,5 1,5 0,0043 
Plomo - D - - - 

Molibdeno - D - - - 
Benzo(a)pireno 1B B2 7,3 7,3 0,00088 

Tetracloroetileno 1B B2 0,052 0,052 0,00000038 
(a)   Categoría 1. Sustancia carcinógena o supuesta carcinógena para el hombre. Se distinguen dos categorías: 

Categoría 1A. Carcinógena para el hombre en base a la existencia de pruebas en humanos 
Categoría 1B. Se supone que es carcinógena para el hombre en base a la existencia de pruebas en animales 
Categoría 2. Sospechosa de ser carcinógena para el hombre a partir de pruebas procedentes de estudios en humanos o con 
animales, no lo suficientemente convincentes como para clasificarla en las categorías 1A ó 1B. 

(b)  A: Carcinogénico para humanos. Existen estudios epidemiológicos que evidencian la existencia de la relación entre la exposición 
y la aparición de cáncer. 
B1: Probable carcinogénico para humanos. Existen evidencias suficientes de carcinogeneidad basadas en estudios en animales 
y evidencias limitadas basadas en estudios epidemiológicos. 
B2: Probable carcinogénico para humanos. Existen evidencias suficientes de carcinogeneidad basadas en estudios en animales 
pero no en estudios epidemiológicos. 
C: Posible carcinogénico para humanos. Existen evidencias limitadas de carcinogeneidad basadas en estudios en animales en 
ausencia de estudios epidemiológicos en humanos. 
D: No clasificable como carcinogénico para humanos. No hay evidencias adecuadas basadas en estudios epidemiológicos en 
humanos o en estudios en animales, o no hay datos disponibles. 

- No se tienen evidencias de que la sustancia sea potencialmente carcinogénica. 
 
 

Tabla 8. Características toxicológicas de los COC. Potencial tóxico 

Contaminante 
Factor tóxico

Vía oral
(mg/kg/día) 

Vía dérmica
(mg/kg/día) 

Vía inhalación 
(mg/m3) 

Arsénico 0,0003 0,0003 0,001 
Plomo 0,0036 0,00054 - 

Molibdeno 0,005 0,005 0,012 
Benzo(a)pireno 0,0005 0,0005 0,000000245 

Tetracloroetileno 0,01 0,01 0,37 
 
Las características físico-químicas y toxicológicas de los contaminantes se exponen en el anexo 1. 
 

2.6. Escenarios analizados 

Para la realización del análisis de riesgos y de los distintos escenarios, se tienen en cuenta la presencia de 
afección en el subsuelo de las parcelas en los diferentes medios caracterizados, los potenciales receptores 
de la afección y las posibles vías de exposición a través de las cuales pueden entrar en contacto los 
receptores con la afección. Los receptores, según su distancia al foco de afección, se puede considerar 
que se encuentran on-site (en el propio foco de afección) u off-site (a una cierta distancia del mismo), y 
según su frecuencia de exposición, se les puede asignar un carácter comercial o residencial. 
 
 

2.6.1. Situación Presente 

Para evaluar la situación actual no existen receptores en las naves que se encuentran sobre las parcelas 
investigadas, aunque sí en sus límites. Se ha considerado un escenario de riesgo que tiene en cuenta el 
riesgo por inhalación de volátiles procedentes del subsuelo al ambiente interior de los edificios colindantes 
(en planta baja) a las naves investigadas. Se ha valorado el riesgo para el tipo de receptor más restrictivo 
(residencial), que se considera on-site ya que limitan con las parcelas en cuyo subsuelo se ha detectado la 
afección). 
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2.6.2. Situación Futura 

En un futuro potencial se contempla el derribo de las naves actualmente desocupadas que ocupan las 
parcelas investigadas y la urbanización de toda la zona investigada, incluyendo la construcción de 
viviendas similares a las existentes en el entorno (viviendas unifamiliares y/o viviendas multifamiliares con 
locales comerciales y garajes en planta baja). 
 
En esta situación futura potencial se valora el riesgo para parte de los trabajadores de una posible obra 
que incluya la excavación del suelo de las parcelas con presencia de afección debido a la posibilidad de 
inhalación de volátiles procedentes del subsuelo en la zona afectada, así como por contacto directo e 
ingestión accidental de suelo afectado y por inhalación de partículas de suelo. 
  
Asimismo se contempla el riesgo por inhalación de volátiles procedentes del subsuelo en el interior de la 
planta baja de los nuevos edificios que pudieran construirse sobre la zona de afección, en cuyo caso 
cabría valorar el riesgo para potenciales receptores de tipo residencial como receptores más restrictivos. 
Teniendo en cuenta que en la situación actual se valora el riesgo para este mismo tipo de receptores 
(residenciales on-site), el resultado de esta valoración se hace extensible a la valoración por esta vía en la 
situación futura potencial. 
 
 

2.7. Análisis de la exposición 

2.7.1. Vías de exposición 

Las vías de exposición consideradas en el análisis de riesgos, son las siguientes: 
 
Situación Presente 
 
On-site (en el propio emplazamiento).  
 

- Inhalación de volátiles en ambiente interior (receptores residenciales en viviendas colindantes con 
las parcelas investigadas por el sur). 
 

Off-site (en el entorno del emplazamiento). 
 

- No existen vías de dispersión de contaminantes a los receptores de tipo off-site, por lo que no se 
valoran receptores off-site. Los receptores en los límites de la parcela se consideran receptores on-
site. 
 

Situación Futura 
 

- Ingestión accidental y contacto directo con suelo superficial (trabajadores obra construcción). 
- Inhalación de volátiles + partículas de suelo (trabajadores de la construcción) 

 
A continuación se resumen las vías de exposición consideradas, de entre todas las vías de contacto 
posibles de acuerdo con el modelo RBCA, con indicación de la distancia desde el foco de afección a los 
receptores potenciales: 
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Tabla 9. Vías de exposición. Sit. Presente y Futura  RECEPTORES (m) 

VÍAS DE EXPOSICIÓN  

X= 0 m X= 0 m 

On-site 
residenci

al 

On-site  
trabajadores 
construcción 

Situación  
Sit. 

Presente Sit. Futura potencial 

Ingestión de aguas subterráneas    

Ingestión y contacto 
con aguas superficiales 

Uso recreativo  

Recursos hídricos   

Objetivos de calidad    
Contacto dérmico e ingestión de suelos 

f
  X 

Inhalación de vapores en espacios abiertos    

Inhalación de volátiles + partículas de suelo   X 
Inhalación de vapores en espacios cerrados  X  

 
 

2.7.2. Receptores potenciales 

Los receptores considerados para cada vía de exposición, son los siguientes: 
 
a) Ingestión de agua subterránea 
No se considera esta vía de exposición puesto que el agua en el subsuelo de las parcelas investigadas se 
encuentra asociada a niveles discontinuos de poca importancia y extensión limitada que no son 
explotables y no se han localizado pozos de captación de agua en el entorno de las mismas (ni en la 
inspección del entorno en un radio de 500 m ni en la consulta de la base de datos del IGME en un radio 
de 1000 m), por lo que esta vía de exposición no se encuentra activa, ni se considera que pueda estar 
activa en el futuro. 
 
b) Ingestión y contacto con aguas superficiales 
Esta vía de exposición no se considera activa y no se ha valorado ya que el cauce superficial continuo más 
cercano a la parcela, que es el torret de Valparadís, no se considera afectable por la afección identificada 
en el subsuelo de la parcela debido a la distancia a la que se encuentra (unos 350 m) y a que la afección 
en el agua subterránea se encuentra asociada a niveles discontinuos de poca importancia y extensión 
limitada. 
 
c) Ingestión y contacto dérmico con el suelo superficial 
Se ha evaluado esta vía de exposición en un futuro potencial que contempla el riesgo para los 
trabajadores de las obras de urbanización y construcción en las parcelas que incluyan la excavación de las 
mismas en la zona afectada, y que podrían entrar en contacto con el subsuelo. 
 
En la situación actual todo el suelo de las parcelas investigadas y su entorno cercano se encuentra 
cubierto por una solera que impide la posibilidad de un contacto directo y/o ingestión accidental de suelo, 
por lo que esta vía de exposición no se encuentra activa y no se ha valorado.  
 
En el futuro potencial que contempla el derribo de los edificios actualmente sobre las parcelas 
investigadas y la posterior urbanización y construcción de los solares resultantes, la información disponible 
indica que todo el área será urbanizada y construida y contará igualmente con solera, no estando 
previstos parques o jardines, por lo que en dicho futuro potencial está vía de exposición tampoco estará 
activa, y no se ha valorado. 
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d) Inhalación de volátiles en espacios abiertos 
En la situación actual todo el suelo de las parcelas investigadas y su entorno cercano se encuentra 
cubierto por una solera que actúa como barrera contra la volatilización de contaminantes del subsuelo al 
ambiente exterior (la valoración de esta vía contempla la ausencia de soleras en los cálculos), por lo que 
esta vía de exposición no se encuentra activa y no se ha valorado. 
 
En la situación futura que contempla el derribo de los edificios actualmente sobre las parcelas investigadas 
y la posterior urbanización y construcción de los solares resultantes, la información disponible indica que 
todo el área de actuación estará cubierta igualmente por solera, y no están previstos parques o jardines 
sin solera, por lo que esta vía de exposición tampoco estará activa y no se ha valorado. 
 
Sí se ha valorado el riesgo por inhalación de volátiles procedentes del suelo para los trabajadores de obras 
de construcción, en caso de excavación y retirada de la solera que cubre el suelo afectado, durante el 
tiempo dure la obra, hasta la reposición de las soleras. En este caso, la valoración se ha realizado 
conjuntamente con la valoración por inhalación de partículas de suelo y contacto directo o ingestión 
accidental de suelo. 
 
e) Inhalación de partículas en espacios abiertos 
Como en el caso de la inhalación de volátiles en espacios abiertos, no se valora esta vía de exposición en 
la situación actual ni en el futuro potencial que contempla la urbanización y construcción de las parcelas 
actualmente ocupadas por los edificios sobre las parcelas investigadas, ya que en la actualidad y en dicho 
futuro potencial existen soleras que actúan como barrera que impide dicha vía de exposición. 
 
Sí se ha evaluado esta vía de exposición en un futuro potencial que contempla el riesgo para los 
trabajadores de las obras de urbanización y construcción en las parcelas que incluyan la excavación y 
retirada de las soleras existentes en las mismas en la zona afectada, permitiendo la exposición a partículas 
de suelo afectado durante el tiempo que dure la obra, hasta la reposición de las soleras. 
 
f) Inhalación de volátiles en espacios cerrados 
Se valora esta vía de exposición para los actuales residentes en los edificios residenciales con planta baja 
habitable en el límite sur de las parcelas investigadas, así como para los futuros residentes en potenciales 
viviendas unifamiliares a construir en las parcelas investigadas sobre la zona afectada. Los receptores 
valorados son de tipo residencial, on-site. No se valoran otros usos actuales o potenciales futuros 
actualmente en el límite de las parcelas o en el futuro potencial sobre las parcelas debido a que la 
valoración realizada para los receptores de tipo residencial es más restrictiva y redundará en índices de 
riesgo mayores que las valoraciones que pudieran realizarse para otros usos y, teniendo en cuenta el 
resultado de la valoración por esta vía para los receptores residenciales (riesgo aceptable), el resultado es 
extensible a otros posibles usos de otro tipo (residencial/comercial). 
 
Para los escenarios descritos anteriormente, en las siguientes figura y tabla, se resumen las situaciones 
consideradas, con los mecanismos de transporte, las vías de exposición y los potenciales receptores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sector “Navas de Tolosa 69” Terrassa – Barcelona 12/2015 Análisis Cuantitativo de Riesgos HERA TRATESA S.A.U
 

 

HERA TRATESA S.A.U. 
C/ Isla de Hierro, 7 – 1ª. 28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID 
Tel.: (+34) 91 736 21 77 – Fax: (+34) 91 358 94 60 
www.heraholding.com 
 

34-47
 

Figura 1. Cadena de exposición para presentes potenciales receptores. Situación Presente y Futura 
 

 
 

 
Tabla 10. Resumen de los escenarios considerados 

Escenario 
Carácter 
receptor 

Medios 
Afectados Vía de Exposición Receptores 

Distancia al foco 
(m) 

Situación 
Presente y 

Futura 
On-site Residencial Suelos  Inhalación de volátiles 

en espacios cerrados 

Residentes 
viviendas limítrofes 

con las parcelas 
investigadas 

(actual) o sobre 
ellas (futuro 
potencial) 

0 

Situación 
Futura 

potencial 

On-site 
Trabajadores 

obras 
Suelos 

Ingestión/contacto 
directo 

con suelo 

Trabajadores de 
obras de 

construcción en la 
parcela 

0 

On-site 
Trabajadores 

obras Suelos Inhalación de 
partículas de suelo 

Trabajadores de 
obras de 

construcción en la 
parcela 

0 

 
 

2.7.3. Factores de exposición 

En una evaluación de riesgos, se utilizan diferentes niveles de exposición al foco contaminante 
dependiendo de las características de cada receptor. Así, se puede diferenciar entre carácter comercial y 
carácter residencial. El carácter comercial, conlleva factores de exposición menores que el residencial, ya 
que el tiempo de exposición a los contaminantes es menor. Por lo general, el carácter comercial está 
relacionado con trabajadores de un emplazamiento o usuarios puntuales del mismo. Por otro lado, el 
carácter residencial, se deriva de un contacto prolongado o residencia habitual en el entorno del foco de 
afección y, por tanto, conlleva factores de exposición mayores. 
 
Las tasas de exposición introducidas en la evaluación son las que por defecto emplea el programa RBCA 
para receptores de carácter comercial y residencial. Así, emplea una tasa de exposición de 30 años para 
receptores residenciales y de 25 años para receptores comerciales. El periodo de exposición anual para un 
receptor de carácter residencial es de 350 días/año y para un receptor industrial/comercial de 250 
días/año. En el caso de trabajadores de obras de construcción se emplea una tasa de exposición de 1 año 
y un periodo de exposición anual de 180 días al año. 
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En el caso de un receptor residencial, en la exposición a contaminantes cancerígenos se tiene en cuenta 
una ponderación por la edad de cada una de las etapas de la vida (niño-adolescente-adulto). En la 
exposición a contaminantes no cancerígenos se tiene en cuenta el receptor más sensible (niño) sin realizar 
ajuste por edad, ya que la toxicidad de los compuestos no cancerígenos no depende de la duración de la 
exposición. 
 
Los factores de exposición aplicados en la valoración de riesgos se exponen a continuación: 
 

Tabla 11. Factores de exposición 

Escenario Carácter 
receptor 

Medios 
Afectados Vía de Exposición Receptores Factor de 

exposición 

Situación 
Presente y 

Futura 
On-site Residencial Suelos  Inhalación de volátiles 

en espacios cerrados 

Residentes 
viviendas limítrofes 

con las parcelas 
investigadas 

(actual) o sobre 
ellas (futuro 
potencial) 

24 h/día 
(350 días/año) 

Situación 
Futura 

potencial 

On-site 
Trabajadores 

obras Suelos 
Ingestión/contacto 

directo 
con suelo 

Trabajadores de 
obras de 

construcción en la 
parcela 

8 h/día 
(180 días/año) 

(1 año) 
(100 mg/día) 

On-site 
Trabajadores 

obras Suelos Inhalación de 
partículas de suelo 

Trabajadores de 
obras de 

construcción en la 
parcela 

8 h/día 
(180 días/año) 

(1 año) 
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3. CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 

3.1. Modelo de cálculo 

Para realizar el análisis de riesgos, se ha empleado el programa informático RBCA TOOL KIT for Chemical 
Releases (versión 2.6-año 2011), basado en las normas ASTM E-2081-00 “Standard Guide for Risk-
Based Corrective Action” (ASTM 2004) y ASTM E-1739-95 “Standard Guide for Risk-Based Corrective 
Action Applied at Petroleum Release Sites” (ASTM 2002), desarrolladas por la institución American 
Society for Testing and Materials (ASTM). 
 
Este programa realiza el análisis de riesgos de un emplazamiento calculando los siguientes aspectos: 
 
 Concentración de los contaminantes en los puntos de exposición. 
 Dosis/concentraciones ingeridas. 
 Nivel de riesgo para cada contaminante y cada vía de exposición seleccionada. 
 Nivel de riesgo para el conjunto de contaminantes y vía seleccionada. 
 Valores residuales admisibles (SSTL, Site Specific Target Level) de cada contaminante, que hacen 

que, individualmente, el riesgo potencial para la salud humana, se sitúe en un nivel aceptable. 
 Valores residuales admisibles de cada contaminante, que hacen que, conjuntamente, el riesgo 

potencial para la salud humana, se sitúe en un nivel aceptable 
 
 

3.2. Modelos de transporte utilizados 

El programa informático RBCA, en función de las vías de exposición consideradas, puede utilizar varios 
modelos de transporte para estimar la movilización de la afección y calcular las concentraciones de los 
contaminantes en el punto de exposición. 
 
Estos modelos de transporte, se pueden dividir entre los que suponen una transferencia de contaminantes 
entre dos medios distintos (por ejemplo, volatilización desde el suelo al aire) y los que simplemente 
suponen un transporte y dilución de un contaminante en el mismo medio (por ejemplo, el transporte de 
contaminantes en aire). En el primer caso, el modelo de transporte se emplea para el cálculo de un factor 
de transferencia entre los dos medios (llamado genéricamente Cross-Media Transfer Factor) con el que 
calcular, posteriormente, la concentración de contaminantes en el punto de exposición a partir de la 
concentración en el medio. En el segundo caso, el modelo de transporte se emplea para el cálculo de un 
factor de transporte (llamado genéricamente Lateral Transport Factor), el cual se aplica a la concentración 
de contaminantes en un punto dado, para predecir la concentración que habrá a una cierta distancia de 
dicho punto. 
 
En el presente análisis de riesgos se han utilizado dos modelos de transporte. Estos modelos son el modelo 
ASTM para la volatilización de contaminantes desde el suelo al ambiente exterior y la ecuación de 
transporte de vapores de Johnson & Ettinger para la volatilización de contaminantes desde el subsuelo al 
ambiente interior. 
 
El modelo ASTM para la volatilización de contaminantes desde el suelo al ambiente exterior se emplea en 
casos como éste, en el que el modelo de volatilización desde el subsuelo es tan conservador que predice, 
incorrectamente, que la volatilización desde el subsuelo (a partir de 1 m de profundidad) excede a la 
producida desde el suelo superficial (a menos de 1 m de profundidad, donde se ha detectado la afección 
en el emplazamiento evaluado). Este modelo se emplea para la estimación de la volatilización de 
contaminantes desde el suelo superficial en espacios abiertos, calculando un factor de transferencia 
denominado específicamente “Factor de volatilización”. En sus cálculos utiliza una serie de asunciones 
con el fin de obtener niveles de riesgo suficientemente conservativos. Estas asunciones son las siguientes: 
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 Las concentraciones de los contaminantes están distribuidas uniformemente en la zona afectada. 
 Se asume que no se produce biodegradación u otro mecanismo de pérdida de concentración de 

contaminantes en los suelos afectados, en las aguas subterráneas afectadas o en la fase gaseosa 
una vez volatilizados. 

 La dilución en aire de los contaminantes desde el punto de volatilización del suelo se modeliza con 
un modelo de caja simple de dispersión de contaminantes. 

 
El modelo de Johnson & Ettinger, se emplea para la estimación de la volatilización de contaminantes 
desde el subsuelo y desde las aguas subterráneas hacia el aire, tanto en espacios cerrados como en 
espacios abiertos. Este modelo, calcula un factor de transferencia denominado específicamente “Factor de 
volatilización”. En sus cálculos, utiliza una serie de asunciones con el fin de obtener niveles de riesgo 
suficientemente conservativos. Estas asunciones son las siguientes: 
 
 Para compuestos con baja volatilidad, se asume una fuente contaminante infinita, mientras que 

para compuestos volátiles, se asume una fuente de afección finita con una tasa de volatilización 
constante (basada fundamentalmente en propiedades químicas) durante el período de exposición. 

 Las concentraciones de los contaminantes, están distribuidas uniformemente en la zona afectada. 
 Se asume que no se produce biodegradación u otro mecanismo de pérdida de concentración de 

contaminantes en los suelos afectados, en las aguas subterráneas afectadas o en la fase gaseosa, 
una vez volatilizados. 

 La dilución en aire de los contaminantes desde el punto de volatilización del suelo, se modeliza con 
un modelo de caja simple de dispersión de contaminantes. 

 Para la difusión de aire en espacios cerrados, se tiene en cuenta un término adicional para estimar 
la difusión a través de las fracturas en la base de la edificación. En este término, se utilizan factores 
como el porcentaje de fracturas en la base del edificio a través de las cuales se produce la 
volatilización al interior del edificio, y la tasa de renovación de aire. 

 
Una vez que el programa estima los factores de transferencia y/o transporte aplicables, calcula la 
concentración de contaminantes a la que están expuestos los potenciales receptores teniendo en cuenta 
tasas de exposición específicas para cada uno. 
 
 

3.3. Datos introducidos en el modelo de cálculo 

Para el cálculo de los niveles de riesgo se ha considerado que se encuentran afectados los suelos y las 
aguas subterráneas del emplazamiento, con las concentraciones máximas de arsénico, plomo, molibdeno, 
benzo(a)pireno y tetracloroetileno detectadas en el suelo y las aguas subterráneas a lo largo de las 
distintas campañas de investigación realizadas en las parcelas investigadas, en marzo y septiembre de 
2015. 
 
En el caso del arsénico y del benzo(a)pireno en aguas, que no fueron detectados en este medio, como 
concentraciones de entrada en el ACR se han utilizado las concentraciones límite de detección en los 
análisis. En el caso del plomo y del molibdeno en agua que no fueron analizados en este medio al carecer 
de valor de referencia en aguas, se han introducido las concentraciones límite de detección por defecto 
del laboratorio de análisis (ALS). 
 
Los datos introducidos en el modelo de cálculo del riesgo, recogidos de los trabajos previos realizados en 
el emplazamiento, se presentan en las siguientes tablas:  
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Tabla 12. Concentración representativa de cada contaminante 

Grupo Contaminante 
Situación: actual y futura potencial 

Suelos
(mg/kg) Muestra 

Aguas
(mg/l) Muestra 

Metales 
Arsénico 64,7 S11 (0,8 0,005 LD 
Plomo 123 S4 (1,8 M) 0,0025 LD ALS 

Molibdeno 29,4 S10 (0,8 0,0025 LD ALS 
PAH Benzo(a)pireno 0,553 S3 (2,5 m) 0,00001 LD 

COV halogenados Tetracloroetileno 0,159 S3 (2,5 m) 0,188 P4 
 
 

Tabla 13. Valores introducidos en el modelo de cálculo 
Parámetro Valor introducido Justificación 

Profundidad del nivel freático 5,68 m 
Se considera la profundidad media del nivel piezométrico medido el 16 
de septiembre de 2015 en el interior de los piezómetros P4, P10 y P11 

(en la zona en la que se realizó la investigación complementaria).   

Profundidad de la parte superior de los 
suelos afectados en ZNS 0,16 m 

Se considera presencia de contaminantes inmediatamente bajo la solera 
de los sondeos P3, P4, P7, P8, P9, P10 y P11, que tiene 0,16 m de 

espesor medio en estos sondeos. 

Profundidad de la parte inferior de los suelos 
afectados en ZNS 5,68 m 

Como medida conservadora en la gestión del riesgo, en los cálculos se 
considera afectado todo el suelo desde la base de la solera hasta la 
profundidad del nivel freático, con la justificación para este valor 

indicada en el apartado correspondiente.  
Longitud de suelo afectado en paralelo a la 

dirección del flujo subterráneo NA NA 

Área de suelo afectado NA NA 
Longitud de suelo afectado en la dirección 

predominante del viento 
78 m Distancia entre P7 y P11, máxima entre puntos con concentraciones 

superiores a los valores de referencia en suelos. 

Tipo de suelo predominante Arenas 

Teniendo en cuenta la composición arenosa (con arcilla y grava) de la 
zona más superficial del suelo (relleno antrópico), según observaciones 
de campo. Valor más conservador que es posible aplicar en el software 

de cálculo RBCA. 

Infiltración neta NA NA 

Precipitación anual media NA NA 

Fracción de carbono orgánico 1% Valor por defecto en RBCA, en ausencia de datos analíticos 

pH del suelo 6,8 Valor por defecto en RBCA, en ausencia de datos analíticos 

Conductividad hidráulica NA NA 

Gradiente hidráulico NA NA 

Porosidad eficaz NA NA 

Fracción de carbono orgánico en la zona 
saturada 

NA NA 

pH de las aguas subterráneas NA NA 

Anchura de la pluma de afección en aguas en 
el foco 18 m 

Distancia entre P10 y P11, máxima entre puntos con concentraciones 
superiores a los valores de referencia en aguas  

Espesor de la pluma de afección en aguas en 
el foco NA NA 

Anchura de la pluma de afección en aguas en 
el punto de descarga a las aguas superficiales NA NA 

Espesor de la pluma de afección en aguas en 
el punto de descarga a las aguas superficiales 

NA NA 

Renovación de las aguas superficiales en el 
punto de descarga de las aguas subterráneas NA NA 

Altura de la zona de mezclado del aire 
exterior 

2 m Valor por defecto RBCA 

Velocidad del aire ambiente en la zona de 
mezclado de aire 

194400 m/día Valor por defecto RBCA 

Altura interior del edificio (uso residencial) 2,0 m Valores por defecto, en ausencia de datos reales en los edificios 
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Parámetro Valor introducido Justificación 

Área del edificio (uso residencial) 70 m2 residenciales actuales en los límites de las parcelas investigadas ni de los 
edificios residenciales potencialmente edificables en el futuro sobre las 

parcelas 
Perímetro del edificio (uso residencial) 49 m 

Tasa de intercambio de aire en el edificio 
(uso residencial) 

19,872 veces/día 

Profundidad a la base de la solera del edificio 
auxiliar (uso residencial) 

0,15m 

Espesor de la solera 0,15m 

Fracción de fracturas en la base de la solera 0,056% Estudio de Sager, S.L.5 

NA: No Aplica 
 
Otros datos requeridos para la realización del análisis de riesgos, son los que por defecto toma el 
programa de la biblioteca estadística de que dispone, los cuales, se exponen en el anexo 2 “Datos 
introducidos en el modelo de cálculo RBCA”. 
 
 

3.4. Criterios para valorar el riesgo 

Los valores de riesgo obtenidos mediante el modelo de cálculo, se comparan con unos valores 
establecidos, según se considere el riesgo derivado de sustancias carcinogénicas o posiblemente 
carcinogénicas y sustancias tóxicas con efectos no cancerígenos. Para el primer caso, se toma un umbral 
de riesgo de 10-5, mientras que para el segundo, un valor de 1 (Índice de peligrosidad total o Hazard 
Index). Cuando el riesgo obtenido para una determinada vía de exposición y receptor sea mayor que los 
valores anteriores, se considera que el riesgo potencial para la salud humana derivado de la afección del 
medio, no es aceptable. 
 
Un nivel de riesgo de 10-5 (1 entre 100.000) para sustancias carcinogénicas o posiblemente 
carcinogénicas, indica la probabilidad de que la ocurrencia natural de cáncer en un grupo de cien mil 
personas, aumente en una unidad, respecto a dicha ocurrencia natural, debido a la exposición a los 
contaminantes del subsuelo. Por tanto, cuando el valor de riesgo obtenido es mayor de 10-5, la 
probabilidad de aumentar la incidencia de cáncer es mayor que el valor umbral prefijado, y el riesgo 
potencial se considera no aceptable. 
 
El índice de peligrosidad total, se obtiene por la suma de los índices de peligrosidad individuales para cada 
compuesto. Éstos valores, se calculan dividiendo la dosis máxima de ingesta o inhalación diaria de cada 
contaminante entre su dosis de referencia, estipulada en el modelo de cálculo, y basada en los distintos 
estudios toxicológicos realizados. Cuando la suma de la ingesta o inhalación de un compuesto es mayor 
que la dosis de referencia, la relación es mayor que 1 y, por tanto, el riesgo tóxico potencial se considera 
no aceptable. 
 
 

3.5. Resultados de riesgo 

De la introducción de los datos descritos en los apartados anteriores, se han obtenido los diferentes 
valores del índice de riesgo, que pueden verse de forma completa en el anexo A3. En el caso de que estos 
índices, superen para un receptor y vía de exposición concretos los valores aceptados (10-5 para riesgo 
cancerígeno y 1 para riesgo tóxico), dicha situación implica la existencia de riesgo potencial no aceptable 
para la salud humana. Adicionalmente, el programa RBCA determina, para los contaminantes 
considerados, las concentraciones máximas admisibles en el subsuelo, que suponen un riesgo potencial 
aceptable para la salud humana (Site Specific Target Level, SSTL), tomando como referencia los niveles 
de riesgos umbral prefijados.  

                                                 
5 Sager, S.L. et al. “The infiltration ratio in vapor intrusion calculations”. Society for Risk Analysis Annual Meeting. December, 9 – 
1997. Washington, D.C. 
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Tabla 14. Nivel de riesgo potencial para cada vía de exposición y receptor 

 

Escenario Carácter 
receptor 

Vía de 
Exposición 

Nivel de riesgo 

Cancerígeno Tóxico 

Situación 
Presente 
y Futura 

On-site Residencial Inhalación de volátiles 
en espacios cerrados 

Límite de 
riesgo 

cancerígeno 
aceptable 
1,0·10-5 

 

Aceptable 
1,5·10-7 Límite de 

riesgo tóxico 
aceptable 

1,0 
 

Aceptable 
2,6·10-3 

Situación 
Futura 

Potencial 
On-site 

Trabajador
es obras 

Ingestión/contacto 
directo 

con suelo/ Inhalación 
de partículas de suelo

Aceptable 
1,6·10-6 

Aceptable 
4,0·10-1 

 
 
En la tabla 14 se observa que, de acuerdo a las características descritas para este emplazamiento y 
escenarios, el programa RBCA determina que el riesgo potencial (tanto tóxico como cancerígeno), con las 
concentraciones de contaminantes introducidas en suelo de la parcela, es aceptable para todos los 
potenciales receptores y vías de exposición evaluadas, que consideran los usos actuales y futuros en la 
parcela, por lo que se considera que la calidad ambiental del suelo de parcela es apta para el uso 
residencial previsto. Estos niveles se han calculado teniendo en cuenta la aditividad del riesgo para 
mezclas de contaminantes.  
 
El resumen de los niveles de riesgo, así como los SSTL, pueden verse en el anexo 3 “Resultados de riesgo 
y concentraciones objetivo”. 
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4. ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE Y SENSIBILIDAD 

Con el análisis de la incertidumbre asociada al proceso de evaluación de riesgos, se identifican y evalúan 
las asunciones y los aspectos relacionados con las hipótesis de los apartados anteriores, que introducen 
incertidumbre en los resultados de la evaluación. Del proceso de análisis de la incertidumbre, se pueden 
reconocer las áreas en las que se puede realizar un esfuerzo adicional en la recogida de datos para afinar 
los resultados de riesgo. De esta manera, es posible evitar o minimizar los problemas derivados de una 
evaluación errónea tanto por exceso, lo que podría suponer la obligación de medidas de recuperación 
excesivamente costosas, como por defecto, lo que podría suponer la aceptación de unas condiciones que 
implicarán un riesgo para los potenciales receptores. Los aspectos tenidos en cuenta en el análisis de la 
incertidumbre, se desarrollan en los siguientes apartados. 
 
 

4.1. Incertidumbre asociada a la caracterización del emplazamiento y concentraciones 
representativas de los contaminantes 

Los principales aspectos relacionados con la caracterización de la afección en el emplazamiento que 
pueden influir en los resultados de riesgo son los que se resumen a continuación. 
 
Los contaminantes analizados en la caracterización del subsuelo han sido todos aquellos con valores de 
referencia en el Anexo V del Real Decreto 9/2005, así como Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) 
(valor de referencia incluido en el Anexo IV del RD 9/2005) y los metales y metaloides con valores de 
referencia para la salud humana definidos por la Agencia de Residuos de Cataluña. En las aguas 
subterráneas se realizó un barrido de amplio espectro que incluye los compuestos con valores de 
referencia definidos por la Agencia Catalana del Agua (lista QUASAR), los compuestos incluidos en el 
Anexo V del RD 9/2005 y los compuestos con valor de referencia en la legislación holandesa. Con 
posterioridad se realizó un estudio complementario a fin de delimitar la afección detectada en el subsuelo 
de una parte de las parcelas, analizando los compuestos con concentraciones superiores a los valores de 
referencia en la fase de investigación anterior. Por tanto, el barrido analítico llevado a cabo se considera 
adecuado, a falta de más información sobre el origen de la afección presente que pudiera indicar la 
necesidad de realizar análisis adicionales. 
 
En cuanto a los contaminantes evaluados, se han valorado las concentraciones máximas de aquellos 
compuestos que han superado sus valores de referencia en el suelo o en las aguas subterráneas (arsénico, 
plomo, molibdeno, benzo(a)pireno y tetracloroetileno). 
 
La ubicación de los puntos de muestreo cubre la totalidad de la superficie de las parcela. Considerando la 
superficie estudiada (unos 8.400 m2) y los puntos de muestreo realizados en suelo (11 en total), esto 
supone un punto de muestreo por cada 763 m2, que se considera adecuada y suficiente teniendo en 
cuenta los resultados analíticos obtenidos y los indicios de afección observados durante los trabajos de 
campo. Por otro lado los puntos de muestreo se han centrado principalmente en la ubicación de las zonas 
en las que se detectaron concentraciones superiores a los valores de referencia en el estudio de 
caracterización inicial del subsuelo de las parcelas. 
 
En lo que se refiere a la potencia de suelos afectados en la zona no saturada, se ha tomado una postura 
muy conservadora que considera que la afección se encuentra en toda la zona no saturada del suelo, 
considerando esta desde la base de la solera hasta la profundidad del nivel freático (a 5,68 m de 
profundidad), si bien la delimitación de la afección realizada en la caracterización complementaria del 
subsuelo indica que la afección en suelos se encuentra limitada a los materiales de relleno antrópico hasta 
2,64 m de profundidad media en el caso de la afección por metales y puntualmente en el suelo de origen 
natural bajo ellos (por benzo(a)pireno. Esta postura tan conservadora redundará, en todo caso, en índices 
de riesgo mayores de los reales. 
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Respecto a la profundidad del nivel de agua, se ha considerado la profundidad media del nivel 
piezométrico medido el día 16 de septiembre en el interior de los piezómetros P4, P10 y P11, en la zona 
de la caracterización complementaria (a 5,68 m de profundidad). En el resto de los sondeos, excepto P1 
que se ubica muy lejos de los anteriores, no se detectó presencia de agua subterránea. 
 
En cuanto a las concentraciones, se ha aplicado un criterio conservador y se han utilizado las 
concentraciones máximas detectadas en cada medio para cada contaminante evaluado (arsénico, plomo, 
molibdeno, benzo(a)pireno y tetracloroetileno), en el total de análisis de las diferentes campañas de 
investigación. En el caso del arsénico y del benzo(a)pireno en aguas, que no fueron detectados en este 
medio, como concentraciones de entrada en el ACR se han utilizado las concentraciones límite de 
detección en los análisis. En el caso del plomo y del molibdeno en agua que no fueron analizados en este 
medio al carecer de valor de referencia en aguas, se han introducido las concentraciones límite de 
detección por defecto del laboratorio de análisis (ALS). 
 
En cuanto al tipo de suelo tenido en cuenta en la evaluación, se ha considerado una granulometría de 
arenas, teniendo en cuenta la composición heterogénea observada en campo (en ausencia de 
granulometrías realizadas en laboratorio) en el nivel de suelo más superficial (relleno antrópico) que está 
formado por arenas, arcillas y gravas. La granulometría utilizada supone aplicar un criterio muy 
conservador (es el valor más conservador que es posible aplicar en el software de cálculo RCA) que, en 
cualquier caso, redundará en índices de riesgo superiores a los reales. 
 
 

4.2. Incertidumbre asociada a la toxicidad 

La principal incertidumbre asociada a la toxicidad es la ausencia/existencia de datos toxicológicos de los 
diferentes contaminantes, y la fiabilidad de los estudios a partir de los cuales se han derivado los mismos. 
A este respecto, la base de datos del programa RBCA utiliza principalmente información de la US-EPA 
(United States. Environmental Protection Agency) a partir de la base de datos IRIS (Integrated Risk 
Information System), desarrollada por el organismo National Center for Environmental Assessment, 
fuente de reconocido prestigio. Sin embargo, esto también lleva asociado que, para algunos 
contaminantes, no se incluyan datos de referencia toxicológicos para alguna vía al no considerarse 
suficientemente demostrados, lo cual supone una infravaloración del riesgo al ignorar su posible 
contribución. Este hecho se ha subsanado, para determinados contaminantes, utilizando otras fuentes de 
datos como la de HEAST (Health Effects Assessment Summary Tables) del organismo Office of Research 
and Development y la de la norma Texas Risk Reduction Program (30 TAC 350), del organismo Texas 
Commission on Environmental Quality, agencia medioambiental del estado de Texas (EE.UU.), así como 
datos de Holanda (“Technical evaluation of the Intervention Values for Soil/Sediment and 
Groundwater” Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM report 711701023. February 2001) 
o del Reino Unido (Department for Environment, Food and Rural Affaire. Environment Agency).  
 
Otro factor que puede introducir una incertidumbre importante en los resultados de riesgo son los efectos 
asociados a la mezcla de contaminantes. En la actualidad existen datos de toxicidad de compuestos 
individuales, sin embargo, debido a la complejidad de los estudios, en la mayoría de los casos se carece de 
información de los efectos que pueden provocar la exposición a una mezcla compleja de contaminantes 
(sinérgicos, aditivos o antagónicos). Como práctica general, se considera válida la adición del riesgo para 
concentraciones de contaminantes bajas y cuando los contaminantes tienen efectos análogos (sobre los 
mismos órganos diana o a través de la misma vía de exposición). En este análisis de riesgos se ha 
considerado válida la aditividad. 
 
 

4.3. Incertidumbre asociada a los escenarios 

En el presente análisis de riesgos se han contemplado las vías de exposición razonablemente posibles 
teniendo en cuenta las características del emplazamiento y las conclusiones de los trabajos previos, 
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aunque siempre tratando de evaluar situaciones conservadoras (que pueden conducir a una 
sobreestimación del riesgo) dentro de unos límites razonables. 
 
En la definición de escenarios se parte del hecho que en la actualidad la superficie investigada está 
ocupada por naves industriales y una vivienda unifamiliar desocupadas y abandonadas, y no existen 
receptores en las  propias parcelas, aunque sí en sus límites. Se contempla un potencial escenario futuro 
en el que las naves y la vivienda que ocupan actualmente las parcelas investigadas sean derribadas, la 
zona urbanizada y se construyan nuevos edificios de uso residencial y comercial sobre los solares 
resultantes. En la actualidad todas las parcelas y su entorno cercano cuentan con solera, al igual que en el 
futuro potencial contemplado, en el que según los datos disponibles no se encuentra previsto ningún 
parque o zona verde desprovisto de solera. 
 
En la situación actual se ha considerado un escenario de riesgo que tiene en cuenta el riesgo por 
inhalación de volátiles procedentes del subsuelo al ambiente interior de los edificios colindantes (en planta 
baja) a las naves investigadas. Se ha valorado el riesgo para el tipo de receptor más restrictivo 
(residencial), que se considera on-site ya que limitan con las parcelas en cuyo subsuelo se ha detectado la 
afección). En el escenario futuro no se valora esta vía de exposición para los usuarios de los edificios que 
pudieran construirse sobre las parcelas ya que la posición más conservadora sería valorar el resigo para 
potenciales receptores de tipo residencial y teniendo en cuenta que en la situación actual se valora el 
riesgo para este mismo tipo de receptores (residenciales on-site), el resultado de esta valoración se hace 
extensible a la valoración por esta vía en la situación futura potencial. 
 
En la situación futura potencial se valora el riesgo para parte de los trabajadores de una posible obra que 
incluya la excavación del suelo de las parcelas con presencia de afección debido a la posibilidad de 
inhalación de volátiles procedentes del subsuelo en la zona afectada, así como por contacto directo e 
ingestión accidental de suelo afectado y por inhalación de partículas de suelo. 
 
La vía de ingestión de agua subterránea no se ha valorado ya que el agua en el subsuelo de las parcelas 
investigadas se encuentra asociada a niveles discontinuos de poca importancia y extensión limitada que 
no son explotables y no se han localizado pozos de captación de agua en el entorno de las mismas (ni en 
la inspección del entorno en un radio de 500 m ni en la consulta de la base de datos del IGME en un 
radio de 1000 m), por lo que esta vía de exposición no se encuentra activa, ni se considera que pueda 
estar activa en el futuro. 
 
La vía de exposición a las aguas superficiales no se considera activa y no se ha valorado ya que el cauce 
superficial continuo más cercano a la parcela, que es el torrent de Valparadís, no se considera afectable 
por la afección identificada en el subsuelo de la parcela debido a la distancia a la que se encuentra (unos 
350 m) y a que la afección en el agua subterránea se encuentra asociada a niveles discontinuos de poca 
importancia y extensión limitada al entorno más cercano a las parcelas investigadas, que no alcanzaría al 
mencionado cauce. 
 
La vía de inhalación de volátiles en espacios abiertos no se considera activa en la actualidad, y no se ha 
valorado, a que el suelo de las parcelas investigadas y su entorno cercano se encuentra cubierto por una 
solera que actúa como barrera contra la volatilización de contaminantes del subsuelo al ambiente exterior 
(la valoración de esta vía contempla la ausencia de soleras en los cálculos). En la situación futura que 
contempla el derribo de los edificios actualmente sobre las parcelas investigadas y la posterior 
urbanización y construcción de los solares resultantes, la información disponible indica que todo el área 
de actuación estará cubierta igualmente por solera, y no están previstos parques o jardines sin solera, por 
lo que esta vía de exposición tampoco estará activa y no se ha valorado. 
 
Sí se ha valorado el riesgo por inhalación de volátiles procedentes del suelo para los trabajadores de obras 
de construcción, en caso de excavación y retirada de la solera que cubre el suelo afectado, durante el 
tiempo dure la obra, hasta la reposición de las soleras. En este caso, la valoración se ha realizado 
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conjuntamente con la valoración por inhalación de partículas de suelo y contacto directo o ingestión 
accidental de suelo. 
 
En cuanto a las vías de ingestión y contacto dérmico con el suelo afectado, y de inhalación de partículas 
en espacios abiertos, según lo comentado anteriormente, no se encuentran activas en la actualidad ni en 
el futuro potencial contemplado, por lo que no se han valorado, debido a que todo el área investigada y 
su entorno se encuentran cubiertas por solera que actúa como barrera contra estas vías de exposición, y 
según la información disponible también existirá solera en toda esta extensión en el futuro potencial 
previsto. Sí se ha evaluado esta vía de exposición en un futuro potencial que contempla el riesgo para los 
trabajadores de las obras de urbanización y construcción en las parcelas que incluyan la excavación y 
retirada de las soleras existentes en las mismas en la zona afectada, permitiendo la exposición a partículas 
de suelo afectado durante el tiempo que dure la obra, hasta la reposición de las soleras 
 
 

4.4. Incertidumbre asociada a la exposición 

En la incertidumbre asociada a la exposición, se deben tener en cuenta dos variables: 
 
 el factor de atenuación entre la concentración en los medios afectados y la concentración en los 

puntos de exposición, para cuya estimación, se emplean modelos de transferencia y transporte. 
 la magnitud de la exposición propiamente dicha (características biométricas de la población 

expuesta y patrones de actividad o comportamiento). 
 
Respecto a los factores de transferencia y transporte, el modelo de cálculo emplea las modelizaciones 
descritas en el apartado 3.2., las cuales, suponen una estimación conservativa de las concentraciones en 
el punto de exposición, como por ejemplo, al considerar que la concentración de contaminantes en los 
medios afectados en el foco, permanece constante a lo largo del tiempo. 
 
Para la vía evaluada de inhalación de vapores en ambiente interior, el modelo de cálculo RBCA emplea un 
factor de transferencia sobre las concentraciones en el subsuelo, en el que son claves la tasa de 
renovación de aire en el interior del edificio, la altura del edificio, el espesor de la solera y el porcentaje de 
fracturas en dicha solera. De acuerdo con la norma ASTM, utilizando los valores por defecto se pueden 
obtener valores de riesgo muy restrictivos, que sean los que determinen los valores objetivo de una 
remediación. En ese caso se recomienda la realización de medidas directas de concentración de 
contaminantes en el vapor del suelo o en el interior de la edificación antes de proceder a la ejecución de 
la remediación basada en las concentraciones objetivo obtenidas. En este emplazamiento, el valor 
utilizado para los tres primeros parámetros es el valor por defecto utilizado por RBCA, lo que constituye 
una postura muy conservadora. El valor para el cuarto parámetro se ha tomado a partir de un estudio 
realizado por Sager en Estados Unidos a partir de una población muestral de 230 edificios (Ver nota al pie 
de página del apartado 3.3), en el que se reduce el porcentaje de fracturas desde 1% hasta 0,056%. 
Según la referencia citada, un 1% de fracturas podría suponer, incluso, que el edificio no fuera estable 
estructuralmente. Los valores utilizados suponen una postura conservadora en la valoración del riesgos  
por volatilización e inhalación en el interior de estos edificios.  
 
En lo que respecta a la magnitud de la exposición, se han introducido las variables utilizadas por defecto 
por el programa RBCA para receptores de carácter comercial y residencial, en concreto, una tasa de 
exposición de 30 años para receptores residenciales y de 25 años para receptores comerciales. El periodo 
de exposición anual para un receptor de carácter residencial es de 350 días/año y para un receptor 
industrial/comercial de 250 días/año. En el caso de trabajadores de obras de construcción se emplea una 
tasa de exposición de 1 año y un periodo de exposición anual de 180 días al año, con una tasa de 
ingestión de suelo de 100 mg/día.  
 
En el caso de un receptor residencial, en la exposición a contaminantes cancerígenos se tiene en cuenta 
una ponderación por la edad de cada una de las etapas de la vida (niño-adolescente-adulto). En la 



Sector “Navas de Tolosa 69” Terrassa – Barcelona 12/2015 Análisis Cuantitativo de Riesgos HERA TRATESA S.A.U
 

 

HERA TRATESA S.A.U. 
C/ Isla de Hierro, 7 – 1ª. 28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID 
Tel.: (+34) 91 736 21 77 – Fax: (+34) 91 358 94 60 
www.heraholding.com 
 

45-47
 

exposición a contaminantes no cancerígenos se tiene en cuenta el receptor más sensible (niño) sin realizar 
ajuste por edad, ya que la toxicidad de los compuestos no cancerígenos no depende de la duración de la 
exposición. 
 
Teniendo en cuenta todas las valoraciones anteriores, se concluye que las asunciones tenidas en cuenta 
en la elaboración del análisis de riesgos suponen una posición conservadora que garantizan unos 
resultados que, en todo caso, podrían dar lugar a una sobreestimación del riesgo. 
 
 

4.5. Análisis de sensibilidad 

A partir del modelo conceptual definido, se han seleccionado los tres parámetros con mayor grado de 
incertidumbre y/o influencia en el nivel de riesgo resultante, y se les ha sometido a un análisis 
cuantitativo, recalculando los niveles de riesgo para la vía de exposición con índices de riesgo más altos, 
que en este caso es la exposición directa al suelo por parte de los trabajadores de las obras de 
construcción y excavación de nuevos edificios en las parcelas, con dos valores adicionales de cada 
parámetro, uno más conservador y otro menos conservador, dentro de unos márgenes razonablemente 
posibles. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 15. Análisis de sensibilidad 

Parámetro Valor representativo Vía de 
exposición 

Riesgo 
cancerígeno

V. menos 
conserv. 

Riesgo 
cancerígeno

V. inicial 

Riesgo 
cancerígeno 

V. más 
conserv. 

R. tóxico 
V. menos 
conserv. 

R. tóxico 
V. inicial 

R. tóxico 
V. más 

conserv. 

Granulometría 
del suelo en 

ZNS 

Menos conserv.: arenas limosas 
Valor inicial (Vi): arenas 

Más conserv.: NA 

Exposición 
directa al 

suelo 

Aceptable 
1,6·10-6 

Aceptable 
1,6·10-6 NA Aceptable 

4,0·10-1 
Aceptable 
4,0·10-1 NA 

Tasa de 
ingestión de 

suelo 

Menos conserv. (Vi2): 50 mg/día 
Valor inicial (Vi):  100 mg/día 

Más conserv. (Vi  2): 200 mg/día 

Exposición 
directa al 

suelo 

Aceptable 
1,1·10-6 

Aceptable 
1,6·10-6 

Aceptable 
2,6·10-6 

Aceptable 
3,2·10-1 

Aceptable 
4,0·10-1 

Aceptable 
5,4·10-1 

Duración de la 
exposición 

Menos conserv. (Vi  2): 0,5 años 
Valor inicial (Vi): 1 año 

Más conserv. (Vi x 2): 2 años  

Exposición 
directa al 

suelo 

Aceptable 
8,0·10-7 

Aceptable 
1,6·10-6 

Aceptable 
3,2·10-6 

Aceptable 
2,0·10-1 

Aceptable 
4,0·10-1 

Aceptable 
7,9·10-1 

 
 
En la tabla, se detalla el aumento o disminución del valor del parámetro tenido en cuenta para evaluar el 
receptor con el índice de riesgo más alto. La variación de los parámetros no conduce a un cambio de 
signo del nivel de riesgo (de aceptable a no aceptable). 
 
Evaluando cada parámetro por separado, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
 
 La variación de la granulometría en zona no saturada de arena a arena limosa (menos conservador)  

no tiene influencia en los valores de riesgo, y no supone un cambio de signo de los índices de 
riesgo (que continúan siendo aceptables). No es posible evaluar este parámetro con un valor más 
conservador que las arenas. 

 La variación del valor de entrada de la tasa de ingestión, dividiendo a la mitad la tasa por defecto 
(caso más conservador) o duplicando la tasa por defecto (caso menos conservador) tiene una 
influencia significativa en los valores de riesgo, pero no supone un cambio de los signos del nivel de 
riesgo (que continúan siendo aceptables).  

 La variación del valor de duración de la exposición, dividiendo a la mitad la duración de exposición 
por defecto (caso menos conservador) o duplicando la duración por defecto (caso más 
conservador) tiene una influencia significativa en los valores de riesgo, pero no supone un cambio 
de los signos del nivel de riesgo (que continúan siendo aceptables).  
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De acuerdo con el análisis de sensibilidad realizado, se puede concluir que, en el caso de utilizar valores 
de los parámetros de entrada diferentes de los utilizados, dentro del margen razonable, los niveles de 
riesgo calculados para la vía de exposición al suelo superficial (vía con los índices de riesgo más altos) no 
se verían afectados y se mantendrían en valores aceptables. 
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5. CONCLUSIONES 

Según los escenarios de exposición desarrollados y bajo los condicionantes de la presente evaluación, el 
programa RBCA determina que el nivel de riesgo potencial asociado a la carga contaminante presente en 
la actualidad en el subsuelo del emplazamiento, es aceptable para el uso actual (naves industriales sin uso 
en las parcelas y urbano residencial en el entorno) y futuro previsto (residencial), por lo que se considera 
que la calidad ambiental del suelo de parcela es apta para el uso residencial previsto (que contempla el 
derribo de las naves actuales, así como la urbanización y construcción en los solares resultantes de 
edificios de viviendas, sin parques ni zonas verdes). Los niveles de riesgo se han calculado teniendo en 
cuenta la aditividad del riesgo para mezclas de contaminantes. 
 
A partir del análisis de incertidumbre realizado se concluye que las asunciones tenidas en cuenta en la 
elaboración del análisis de riesgos suponen una posición conservadora que garantiza unos resultados que, 
en todo caso, podrían dar lugar a una sobreestimación del riesgo. De acuerdo con el análisis de 
sensibilidad realizado, se puede concluir que, en el caso de utilizar valores de los parámetros de entrada 
diferentes de los utilizados, dentro del margen razonable, los niveles de riesgo calculados para la vía de 
exposición al suelo superficial (vía con los índices de riesgo más altos) no se verían afectados y se 
mantendrían en valores aceptables. 
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PLANOS 
 
01 Localización geográfica 
02 Entorno y usos del suelo 
03 Ubicación de puntos de muestreo  
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ANEXO 1 
 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS DE LOS CONTAMINANTES 
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

CAS Calculated
Constituent Number Type (mg/kg)
Arsenic 7440-38-2 M 74,9216 TX11 0 TX11 1,00E+06 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11 f(pH) Kd -
Lead (inorganic) 7439-92-1 M 207,2 TX11 0 TX11 1,00E+06 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11 1,00E+00 Kd TX11
Molybdenum 7439-98-7 M 95,94 TX11 0 TX11 1,00E+06 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11 1,30E+00 Kd TX11
Benzo-a-pyrene 50-32-8 O 252,31528 TX11 0,00162 TX11 1,55E+01 4,89E-09 TX11 4,70E-05 TX11 5,98E+00 Koc TX11
Tetrachloroethylene 127-18-4 O 165,834 TX11 200 TX11 3,49E+02 1,84E+01 TX11 7,65E-01 TX11 2,19E+00 Koc TX11

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” 
Site Location: Terrassa (Barcelona)
Job ID:  06095 TER
Date Completed: 22.12.2015
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

(@ 20 - 25 C)
(mm Hg) (unitless) log(L/kg)

Soil Saturation 
Limit

(@ 20 - 25 C)

Vapor
Pressure

Physical Property Data

Henry's Constant
log (Koc) or

(g/mole)

Aqueous

(@ 20 - 25 C)
SolubilityMolecular

Weight
(mg/L)

(@ 20 - 25 C)
log (Kd)
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent
Arsenic
Lead (inorganic)
Molybdenum
Benzo-a-pyrene
Tetrachloroethylene

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” 
Site Location: Terrassa (Barcelona)
Job ID:  06095 TER
Date Completed: 22.12.2015
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

 

logKd_pH logKd_pH
Slope y-Intercept (L/kg) Slope y-Intercept (L/kg)

3,05E-02 1,25E+00 1,46E+00 3,05E-02 1,25E+00 1,46E+00 E2 6,79E-01 TX11 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11
- - - - - - - 7,29E-01 TX11 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11
- - - - - - - 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11 0,00E+00 TX11
- - - - - - - 6,11E+00 TX11 4,30E-02 TX11 9,00E-06 TX11
- - - - - - - 2,97E+00 TX11 7,20E-02 TX11 8,20E-06 TX11

(cm2/s)log(L/kg) (cm2/s)

Physical Property Data

(@ 20 - 25 C)
Diffusion Coefficients

Air Water
Water Bearing UnitSurface Soil Column log(Kow)

pH specific Kd for non-organics
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent
Arsenic
Lead (inorganic)
Molybdenum
Benzo-a-pyrene
Tetrachloroethylene

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” 
Site Location: Terrassa (Barcelona)
Job ID:  06095 TER
Date Completed: 22.12.2015
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

Leaf Concen. Root Concen.
Factor Factor

Saturated Unsaturated Above-grd Below-grd Calculated Calculated
(days) (days) (unitless) (unitless) (mg/kg)/(mg/L) (mg/kg)/(mg/L)

1,00E-02 S 5,30E-02 S - - - 1,00E-02 8,00E-03 TX11 7,80E-01 TX11 - - - -
- - - - - - - - - - 1,00E+00 TX11 - - - -
- - - - - - - 1,00E-01 6,00E-02 TX08 1,00E+00 TX11 - - - -

1,00E-02 S2 6,60E-01 S2 1,06E+03 1,06E+03 H - - - 1,00E+00 TX11 2,06E+00 1,53E+03 26000 LY
5,00E-04 S - - 7,20E+02 7,20E+02 H - - - 1,00E+00 TX11 2,94E+00 6,62E+00 49 LY

FactorFactor(mg/L)

Miscellaneous Parameters

(mg/kg)
Groundwater Soil

Half Life
Analytical Detection Limits (First-Order Decay)

Soil-to-Plant
Biotransfer Factors

Bioavailability Bioconcentration
Relative
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent
Arsenic
Lead (inorganic)
Molybdenum
Benzo-a-pyrene
Tetrachloroethylene

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” 
Site Location: Terrassa (Barcelona)
Job ID:  06095 TER
Date Completed: 22.12.2015
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

Dermal Lag time for Critical Relative Water/Skin
Permeability Dermal Exposure Contr of Derm Derm Ads. Fact

Coeff. (cm/hr) Exposure (hr) Time (hr) Perm Coeff Calculated
0,001 - - - - D

- - - - - -
0,001 - - - - D

1,2 2,9 14 130 9,782988812 D
0,048 0,9 4,3 0,25 0,21799865 D

Dermal Exposure

Water Dermal Permeability Data
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent
Arsenic
Lead (inorganic)
Molybdenum
Benzo-a-pyrene
Tetrachloroethylene

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” 
Site Location: Terrassa (Barcelona)
Job ID:  06095 TER
Date Completed: 22.12.2015
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

Dermal
Relative Abs.

Factor Dermal Gastrointestinal
Calculated (unitless) (unitless)

0,031578947 0,03 0,95 TX11
0,066666667 0,01 0,15 TX11
0,026315789 0,01 0,38 TX11
0,146067416 0,13 0,89 TX11

0 0 1 TX11

Absorbtion
Fraction



Page 6 of 8RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent
Arsenic
Lead (inorganic)
Molybdenum
Benzo-a-pyrene
Tetrachloroethylene

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” 
Site Location: Terrassa (Barcelona)
Job ID:  06095 TER
Date Completed: 22.12.2015
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
0,01 MC 0,5 OS - - - - -

0,015 MC 50 OS - - - - -
- - 10 OS - - - - -

0,0002 MC 0,2 OS - - - - -
0,005 MC 685 OS - - - - -

(mg/m3)(mg/L)

UK  Soil Guideline Values

Commercial/In
d.

Residential/N
o Plant

Allotments

Criteria
Average WorkplaceMaximum Residential/Pl

antContaminant Level

Regulatory Standards

Time-Weighted
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent
Arsenic
Lead (inorganic)
Molybdenum
Benzo-a-pyrene
Tetrachloroethylene

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” 
Site Location: Terrassa (Barcelona)
Job ID:  06095 TER
Date Completed: 22.12.2015
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

0,19 T1 0,078 T1 0,05 T3 0,00014 E 0,00014 E
- - 0,0053 T1 0,00498 T3 0,025 T3 0,0169 T3
- - - - - - - - - -
- - - - 0,000099 T3 0,00081 T3 0,00054 T3
- - - - 0,005 T3 0,323 T3 0,215 T3

(mg/L)(mg/L)
Freshwater

Surface Water Quality Criteria

(mg/L) (mg/L) (mg/L)
Saltwater FishDrink & Freshwater Fish Freshwater FishMarine

Human Health Protection

Regulatory Standards

Aquatic Life Protection
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CHEMICAL DATA FOR SELECTED COCs

Yellow = One or more parameter differs from RBCA Tool Kit default

Orange = One or more parameter differs from User Chemical Database

Constituent
Arsenic
Lead (inorganic)
Molybdenum
Benzo-a-pyrene
Tetrachloroethylene

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” 
Site Location: Terrassa (Barcelona)
Job ID:  06095 TER
Date Completed: 22.12.2015
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

0,0003 EPA-I 0,0003 D2 0,001 NL 1,5 EPA-I 1,5 D2 0,0043 EPA-I
0,0036 NL 0,00054 D2 - - - - - - - -
0,005 EPA-I 0,005 D2 0,012 NL - - - - - -

0,0005 NL 0,0005 D2 0,000000245 CLEA 7,3 EPA-I 7,3 D2 0,00088 TX11
0,01 EPA-I 0,01 D2 0,37 TX11 0,052 TX11 0,052 D2 0,00000038 TX11

1/(mg/kg/day) 1/(µg/m3)(mg/kg/day) (mg/kg/day) (mg/m3) 1/(mg/kg/day)
RfD or TDSI

DermalDermal
RfD or TDSI Equivalent RfC or TCA

Oral
Equivalent Slope Factor

Oral Inhalation Inhalation

 Toxicity Parameters

Equivalent Slope Factor Equivalent Unit Risk Factor
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ANEXO 2 
 

DATOS INTRODUCIDOS EN EL MODELO DE CÁLCULO RBCA 
 

  



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Exposure Parameters Residential User Defined
Child* Adolescent Adult Age Adjusted** Adult Construct.

ATc Averaging time for carcinogens (yr) 70 70 70 NA 70 70 70
ATn Averaging time for non-carcinogens (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
BW Body weight (kg) 15 35 70 NA 70 70 70
ED Exposure duration (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
τ Averaging time for vapor flux (yr) 30 30 30 NA 30 30 30
EF Exposure frequency (days/yr) 350 350 350 NA 250 180 180
EFD Exposure frequency for dermal exposure 350 350 350 NA 250 180 180
IRw Ingestion rate of water (L/day) 1 1 2 2,5 1 NA 1
IRs Ingestion rate of soil (mg/day) 200 200 100 387 50 100 100
SA Skin surface area (dermal) (cm^2) 2023 2023 3160 4771 3160 3160 3160
M Soil to skin adherence factor 0,5 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 0,5
ETswim Swimming exposure time  (hr/event) 1 3 3 NA NA NA NA
EVswim Swimming event frequency  (events/yr) 12 12 12 NA NA NA NA
IRswim Water ingestion while swimming (L/hr) 0,5 0,5 0,05 0,3 NA NA NA
SAswim Skin surface area for swimming (cm^2) 3500 8100 23000 15680 NA NA NA

IRfish Ingestion rate of fish (kg/yr) 0,025 0,025 0,025 0,053 NA NA NA
FIfish Contaminated fish fraction (unitless) 1 1 1 NA NA NA NA
IRbg Below-ground vegetable ingestion 0,002 0,002 0,006 2,053 NA NA NA
IRabg Above-ground vegetable ingestion 0,001 0,001 0,002 0,887 NA NA NA

VGbg Above-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA
VGabg Below-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA

* = Child Receptor used for Non-Carcinogens
** = Age-adjusted rate is effective value corresponding to adult exposure factors.
  Complete Exposure Pathways and Receptors On-site Off-site 1 Off-site 2

Groundwater:
  Groundwater Ingestion None None None
  Soil Leaching to Groundwater Ingestion None None None
  Apply MCL Values No No No
Applicable Surface Water Exposure Routes:
  Swimming NA NA None
  Fish Consumption NA NA None
  Aquatic Life Protection NA NA None
Soil:
Direct Contact:  Ingestion, Dermal, Inhalation Com./Constr. NA NA
  Apply CLEA- UK SGV levels
Outdoor Air:
  Particulates from Surface Soils None None None
  Volatilization from Soils None None None
  Volatilization from Groundwater None None None
Indoor Air:
  Volatilization from  Soils Residential NA NA
  Volatilization from Groundwater Residential None None
  Soil Leaching to Groundwater Volatilization None None None

  Receptor Distance from Source Media On-site Off-site 1 Off-site 2 (Units)
  Groundwater receptor NA NA NA (m)
  Outdoor air inhalation receptor NA NA NA (m)
  Indoor air inhalation receptor 0 NA NA (m)

  Target Health Risk Values Individual Cumulative
TR Target Risk (carcinogens) 1,0E-5 1,0E-5
THQ Target Hazard Quotient (non-carcinogenic risk) 1,0E+0 1,0E+0

  Modeling Options
  RBCA tier   Tier 2
  Outdoor air volatilization model   Surface model only
  Indoor air volatilization model   Johnson & Ettinger model
  Soil leaching model   NA
  Use soil attenuation model (SAM) for leachate?   NA
  Use dual equilibrium desorption model?   No
  Apply Mass Balance Limit for Soil Volatilization?   No
  Apply UK (CLEA) SGV as soil concentration limit   No
  Vegetable calculation options   NA
  Air dilution factor   NA
  Groundwater dilution-attenuation factor   NA

NOTE:  NA = Not applicable

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)
Orange = Site-specific value (different from current default value)

No

RBCA SITE ASSESSMENT

Commercial/Industrial



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Surface Soil Column Parameters Value (Units)
hcap Capillary zone thickness 0,05 (m)
hv Vadose zone thickness 5,63 (m)
ρs Soil bulk density 1,7 (g/cm^3)
foc Fraction organic carbon 0,01 (-)
θT Soil total porosity 0,41 (-)

capillary vadose foundation
θw Volumetric water content 0,369 0,08 0,12 (-)
θa Volumetric air content 0,041 0,33 0,26 (-)
Kvs Vertical hydraulic conductivity 864 (cm/d)
kv Vapor permeability 1E-12 (m^2)
Lgw Depth to groundwater 5,68 (m)
pH Soil/groundwater pH 6,8 (-)

W Length of source-zone area parallel to wind NA (m)
Wgw Length of source-zone area parallel to GW flow NA (m)
Lss Thickness of affected surface soils NA (m)
A Source zone area NA (m^2)
Ls Depth to top of affected  soils 0,16 (m)
Lbase Depth to base of affected  soils 5,68 (m)
Lsubs Thickness of affected soils 5,52 (m)

  Outdoor Air Parameters Value (Units)
Uair Ambient air velocity in mixing zone 2,25 (m/s)
δair Air mixing zone height 2 (m)
Q/C Inverse mean concentration at the center of source NA
Pa Areal particulate emission rate 6,9E-14 (g/cm^2/s)
V Fraction of vegetative cover NA
Um Mean annual airvelocity at 7m NA
Ut Equivalent 7m air velocity threshold value NA
F(x) Windspeed function dependant on Um/Ut NA
PEF Partculate Emission Factor 1,16533E-11

  Building Parameters Residential Commercial (Units)
Lb Building volume/area ratio 2 NA (m)
Ab Foundation area 70 NA (m^2)
Xcrk Foundation perimeter 49 NA (m)
ER Building air exchange rate 0,00014 NA (1/s)
Lcrk Foundation thickness 0,15 NA (m)
Zcrk Depth to bottom of foundation slab 0,15 NA (m)
η Foundation crack fraction 0,00056 NA (-)
dP Indoor/outdoor differential pressure 0 NA (g/cm/s^2)
Qs Convective air flow through slab 0 NA (m^3/s)
θwcrack Volumetric water content of cracks 0,12 NA (-)
θacrack Volumetric air content of cracks 0,26 NA (-)
BV Building Volume NA NA (m^3)
w Building Width Perpendicular to GW flow NA NA (m)
L Building Length Parallel to GW flow NA NA (m)
ν Saturated Soil Zone Porosity NA NA (-)

  Groundwater Parameters Value (Units)
δgw Groundwater mixing zone depth NA (m)
If Net groundwater infiltration rate NA (cm/yr)
Ugw Groundwater Darcy velocity NA (cm/d)
Vgw Groundwater seepage velocity NA (cm/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity NA (cm/d)
i Groundwater gradient NA (-)
Sw Width of groundwater source zone NA (m)
Sd Depth of groundwater source zone NA (m)
θeff Effective porosity in water-bearing unit NA (-)
foc-sat Fraction organic carbon in water-bearing unit NA (-)
pHsat Groundwater pH NA (-)

Biodegradation considered? NA

  Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)
Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
αx Longitudinal dispersivity NA NA NA NA (m)
αy Transverse dispersivity NA NA NA NA (m)
αz Vertical dispersivity NA NA NA NA (m)
Lateral Outdoor Air Transport Soil to Outdoor Air Inhal. GW to Outdoor Air Inhal. FALSO
σy Transverse dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
σz Vertical dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
ADF Air dispersion factor NA NA NA NA (-)

  Surface Water Parameters Off-site 2 (Units)
Qsw Surface water flowrate NA (m^3/s)

Wpi Width of GW plume at SW discharge NA (m)

δpi Thickness of GW plume at SW discharge NA (m)

DFsw Groundwater-to-surface water dilution factor NA (-)
NOTE:  NA = Not applicable
Orange = Site-specific value (different from current default value)
Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

RBCA SITE ASSESSMENT



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT User-Specified COC Data

REPRESENTATIVE COC CONCENTRATIONS IN SOURCE MEDIA

Representative COC Concentration
CONSTITUENT Groundwater Soils (0,2 - 5,7 m)

value (mg/L) note value (mg/kg) note
Arsenic 5,0E-3 LD 6,5E+1 S11 (0,8 m)
Lead (inorganic) 2,5E-3 LD ALS 1,2E+2 S4 (1,8 M)
Molybdenum 2,5E-3 LD ALS 2,9E+1 S10 (0,8 m)
Benzo-a-pyrene 1,0E-5 LD 5,5E-1 S3 (2,5 m)
Tetrachloroethylene 1,9E-1 P4 1,6E-1 S3 (2,5 m)
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RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

1 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS n (Checked if Pathway is Complete)

SOILS (0,2 - 5,7 m):  VAPOR

INTRUSION INTO BUILDINGS 1) Source Medium 2) NAF Value (L/kg) 3) Exposure Medium 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
Receptor Indoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2) (EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site                                                                
(0 m)

On-site                                                                
(0 m)

On-site                                                                
(0 m)

On-site                                                                
(0 m)

Constituents of Concern Soil Conc. (mg/kg) Residential Residential Residential Residential

Arsenic 6,5E+1 zero VF 4,1E-1
Lead (inorganic) 1,2E+2 zero VF 9,6E-1
Molybdenum 2,9E+1 zero VF 9,6E-1
Benzo-a-pyrene 5,5E-1 3,4E+10 1,6E-11 4,1E-1 6,7E-12
Tetrachloroethylene 1,6E-1 3,0E+2 5,2E-4 4,1E-1 2,1E-4
* = Chemical with user-specified data
 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

2 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS n (Checked if Pathway is Complete)

GROUNDWATER:  VAPOR INTRUSION Exposure Concentration    

INTO BUILDINGS 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Indoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

Constituents of Concern
Groundwater Conc. 

(mg/L)
Residential None None None None None

Arsenic 5,0E-3 zero VF
Lead (inorganic) 2,5E-3 zero VF
Molybdenum 2,5E-3 zero VF
Benzo-a-pyrene 1,0E-5 3,6E+6 2,8E-12
Tetrachloroethylene 1,9E-1 1,9E+2 9,8E-4

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

3 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

GROUNDWATER:  VAPOR INTRUSION 

INTO BUILDINGS 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

Constituents of Concern None None None None None None

Arsenic 4,1E-1
Lead (inorganic) 9,6E-1
Molybdenum 9,6E-1
Benzo-a-pyrene 4,1E-1 1,1E-12
Tetrachloroethylene 4,1E-1 4,0E-4
* = Chemical with user-specified data
 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

4 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS o (Checked if Pathway is Complete)

SOIL LEACHING TO GW- VAPOR INTRUSION Exposure Concentration    

INTO BUILDINGS 1) Source Medium 2) NAF Value (m^3/L) 3) Exposure Medium
Receptor Indoor Air:  POE Conc.  (mg/m^3)  (1) / (2)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

Constituents of Concern Soil Conc. (mg/kg) None None None None None None

Arsenic 6,5E+1
Lead (inorganic) 1,2E+2
Molybdenum 2,9E+1
Benzo-a-pyrene 5,5E-1
Tetrachloroethylene 1,6E-1

 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

5 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

SOIL LEACHING TO GW- VAPOR INTRUSION 

INTO BUILDINGS 4) Exposure Multiplier 5) Average Inhalation Exposure
(EFxED)/(ATx365)   (unitless) Concentration (mg/m^3) (3) X (4)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

Constituents of Concern None None None None None None

Arsenic
Lead (inorganic)
Molybdenum
Benzo-a-pyrene
Tetrachloroethylene
* = Chemical with user-specified data
 NOTE: AT = Averaging time (days)   EF = Exposure frequency (days/yr)   ED = Exposure duration (yr)   NAF = Natural attenuation factor   POE = Point of exposure

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

6 OF 8

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

MAXIMUM PATHWAY EXPOSURE (mg/m^3)

(Maximum average exposure concentration
from soil and groundwater routes.)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

Constituents of Concern Residential None None

Arsenic
Lead (inorganic)
Molybdenum
Benzo-a-pyrene 6,7E-12
Tetrachloroethylene 4,0E-4

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

7 OF 8

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS n (Checked if Pathway is Complete)

CARCINOGENIC RISK
(1) Carcinogenic (3) Inhalation

Classification Unit Risk Factor
On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

Constituents of Concern Residential None None
(µg/m^3)^-1

Residential None None

Arsenic VERDADERO - - 4,3E-3
Lead (inorganic) FALSO - - - -
Molybdenum FALSO - - - -
Benzo-a-pyrene VERDADERO 6,7E-12 - - 8,8E-4 5,9E-12
Tetrachloroethylene VERDADERO 4,0E-4 - - 3,8E-7 1,5E-7

Total Pathway Carcinogenic Risk =  1,5E-7

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

(2) Maximum Carcinogenic
Exposure (mg/m^3)

(4) Individual COC
Risk (2) x (3) x 1000



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

8 OF 8

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION

INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS n (Checked if Pathway is Complete)

TOXIC EFFECTS
(6) Inhalation

Reference Concentration
On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

On-site                                                                
(0 m)

Off-site 1                       
(0 m)

Off-site 2                       
(0 m)

Constituents of Concern Residential None None
(mg/m^3)

Residential None None

Arsenic 0,0E+0 NC NC 1,0E-3 0,0E+0
Lead (inorganic) NC NC -
Molybdenum NC NC 1,2E-2
Benzo-a-pyrene 1,6E-11 NC NC 2,5E-7 6,4E-5
Tetrachloroethylene 9,4E-4 NC NC 3,7E-1 2,6E-3

Total Pathway Hazard Index =  2,6E-3

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

(7) Individual COC
Hazard Quotient (5) / (6)

(5) Maximum Toxicant
Exposure (mg/m^3)



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

TIER 2   EXPOSURE CONCENTRATION AND INTAKE CALCULATION 1 OF 3

SOIL EXPOSURE PATHWAY n (Checked if Pathway is Complete)

1) Source/Exposure Medium 2) Exposure Multiplier 3) Average Daily Intake Rate
(mg/kg/day)  (1) x (2)

Constituents of Concern Surface Soil Conc. (mg/kg) User Defined Construction Worker User Defined Construction Worker

Arsenic 6,5E+1 1,3E-8 1,3E-8 8,3E-7 8,3E-7
Lead (inorganic) 1,2E+2 1,4E-6 1,4E-6 1,8E-4 1,8E-4
Molybdenum 2,9E+1 1,0E-6 1,0E-6 2,9E-5 2,9E-5
Benzo-a-pyrene 5,5E-1 3,3E-8 3,3E-8 1,8E-8 1,8E-8
Tetrachloroethylene 1,6E-1 1,0E-8 1,0E-8 1,6E-9 1,6E-9

NOTE: RAF = Relative absorption factor (-)       AT = Averaging time (days)       ED = Exposure duration (yrs)           IR = Soil ingestion rate (mg/day)
M = Adherence factor (mg/cm^2)       BW = Body weight (kg)       EF = Exposure frequencey (days/yr)           SA = Skin exposure area (cm^2/day)

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.

SURFACE SOILS: ON SITE INGESTION, DERMAL 
EXPOSURE



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION 2 OF 3

SOIL EXPOSURE PATHWAY n (Checked if Pathway is Complete)

CARCINOGENIC RISK
(1) Is (2) Total Carcinogenic Intake Rate (mg/kg/day) (3) Slope Factor (4) Individual COC Risk

Carcinogenic (a) via Ingestion (b) via Dermal Contact (c) via Ingestion (d) via Dermal Contact (mg/kg/day)^-1 (2a)x(3a) + (2b)x(3b) (2c)x(3a) + (2d)x(3b)

Constituents of Concern User Defined Construction Worker (a) Oral (b) Dermal User Defined Construction 
Worker

Arsenic VERDADERO 5,1E-7 3,2E-7 6,5E-7 3,2E-7 1,5E+0 1,5E+0 1,2E-6 1,5E-6
Lead (inorganic) FALSO Missing Sfo Tox? - - -
Molybdenum FALSO Missing Sfo Tox? - - -
Benzo-a-pyrene VERDADERO 5,6E-9 1,3E-8 5,6E-9 1,3E-8 7,3E+0 7,3E+0 1,3E-7 1,3E-7
Tetrachloroethylene VERDADERO 1,6E-9 0,0E+0 1,6E-9 0,0E+0 5,2E-2 5,2E-2 8,3E-11 8,3E-11

*  No dermal slope factor available--oral slope factor used.

Total Pathway Carcinogenic Risk =  1,4E-6 1,6E-6

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

TIER 2  PATHWAY  RISK  CALCULATION 3 OF 3

SOIL EXPOSURE PATHWAY n (Checked if Pathway is Complete)

TOXIC EFFECTS
(5) Total Toxicant Intake Rate (mg/kg/day) (6) Reference Dose (7) Individual COC Hazard Quotient

(a) via Ingestion (b) via Dermal Contact (c) via Ingestion (d) via Dermal Contact (mg/kg-day) (5a)/(6a) + (5b)/(6b) (5c)/(6a) + (5d)/(6b)

Constituents of Concern User Defined Construction Worker (a) Oral (b) Dermal User Defined Construction 
Worker

Arsenic 3,6E-5 2,3E-5 3,6E-5 2,3E-5 3,0E-4 3,0E-4 1,9E-1 1,9E-1
Lead (inorganic) 8,7E-5 9,1E-5 8,7E-5 9,1E-5 3,6E-3 5,4E-4 1,9E-1 1,9E-1
Molybdenum 2,1E-5 8,6E-6 2,1E-5 8,6E-6 5,0E-3 5,0E-3 5,9E-3 5,9E-3
Benzo-a-pyrene 3,9E-7 9,0E-7 3,9E-7 9,0E-7 5,0E-4 5,0E-4 2,6E-3 2,6E-3
Tetrachloroethylene 1,1E-7 0,0E+0 1,1E-7 0,0E+0 1,0E-2 1,0E-2 1,1E-5 1,1E-5

*  No dermal reference dose available--oral reference dose used.

Total Pathway Hazard Index =  4,0E-1 4,0E-1

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Date Completed: 22.12.2015
Site Location: Terrassa (Barcelona) Job ID:  06095 TER
Completed By: Hera Tratesa S.A.U.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT Baseline Risk Summary-All Pathways
Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By: Hera Tratesa S.A.U.
Site Location: Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015 1 of 1

BASELINE RISK SUMMARY TABLE
BASELINE CARCINOGENIC RISK BASELINE TOXIC EFFECTS

Individual COC Risk Cumulative COC Risk Risk Hazard Quotient Hazard Index Toxicity
EXPOSURE Maximum Target Total Target Limit(s) Maximum Applicable Total Applicable Limit(s)
PATHWAY Value Risk Value Risk Exceeded? Value Limit Value Limit Exceeded?
OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

n 1,5E-7 1,0E-5 1,5E-7 1,0E-5 o 2,6E-3 1,0E+0 2,6E-3 1,0E+0 o##########
SOIL EXPOSURE PATHWAYS

n 1,5E-6 1,0E-5 1,6E-6 1,0E-5 o 1,9E-1 1,0E+0 4,0E-1 1,0E+0 oVERDADERO

GROUNDWATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

SURFACE WATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

CRITICAL EXPOSURE PATHWAY   (Maximum Values From Complete Pathways)

1,5E-6 1,0E-5 1,6E-6 1,0E-5 o 1,9E-1 1,0E+0 4,0E-1 1,0E+0 o

Soil Soil Soil Soil



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By: Hera Tratesa S.A.U. Job ID:  06095 TER

Site Location: Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015 1 OF 1
Target Risk (Class A & B) 1,0E-5

SURFACE SOIL (0,2 - 1 m) Target Hazard Quotient 1,0E+0 Groundwater DAF Option:

SSTL VALUES
SSTL Results For Complete Exposure Pathways (Checked if Pathway is Complete)

o Soil Leaching to Groundwater                                               
Ingestion / Discharge to Surface Water o Soil Leaching to Groundwater/                                                

Groundwater Volatilization to Indoor Air n Soil Vol. to 
Indoor Air o Soil Volatilization and Surface                                                                                        

Soil Particulates to Outdoor Air n Direct Contact Pathways:  Ingestion, 
Dermal Contact, Inhalation Applicable SSTL

Required CRF

CONSTITUENTS OF CONCERN
Representative 
Concentration

On-site                          
(0 m)

Off-site 1            
(0 m)

Off-site 2                      
(0 m)

On-site                       
(0 m)

Off-site 1            
(0 m)

Off-site 2                 
(0 m)

On-site                            
(0 m) On-site (0 m) Off-site 1            

(0 m)
Off-site 2                  

(0 m) On-site (0 m) SSTL Exceeded ?
Only if “yes” 

CAS No. Name (mg/kg) None None None None None None Residential None Construction 
Worker None None User Defined Construction 

Worker
(mg/kg) "n" if yes left

7440-38-2 Arsenic 6,5E+1 >1.0E+6 3,3E+2 3,3E+2 3,3E+2 o <1
7439-92-1 Lead (inorganic) 1,2E+2 Tox? (Inh)Tox? (Inh)Tox? NC o NA
7439-98-7 Molybdenum 2,9E+1 >1.0E+6 5,0E+3 5,0E+3 5,0E+3 o <1
50-32-8 Benzo-a-pyrene 5,5E-1 >1.5E+1 1,0E+1 1,0E+1 1,0E+1 o <1
127-18-4 Tetrachloroethylene 1,6E-1 2,0E+1 1,4E+4 1,4E+4 2,0E+1 o <1

* = Chemical with user-specified data
">"  indicates risk-based target concentration greater than constituent residual saturation value.        NA = Not applicable.        NC = Not calculated.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By: Hera Tratesa S.A.U. Job ID:  06095 TER

Site Location: Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015 1 OF 1
Target Risk (Class A & B) 1,0E-5

SUBSURFACE SOIL (1 - 5,7 m) Target Hazard Quotient 1,0E+0 Groundwater DAF Option:

SSTL VALUES
SSTL Results For Complete Exposure Pathways (Checked if Pathway is Complete)

o Soil Leaching to Groundwater                                               
Ingestion / Discharge to Surface Water o Soil Leaching to Groundwater/                                                

Groundwater Volatilization to Indoor Air n Soil Vol. to 
Indoor Air o Soil Volatilization to Outdoor Air Applicable SSTL Required CRF

CONSTITUENTS OF CONCERN
Representative 
Concentration

On-site                          
(0 m)

Off-site 1            
(0 m)

Off-site 2                      
(0 m)

On-site                       
(0 m)

Off-site 1            
(0 m)

Off-site 2                 
(0 m)

On-site                            
(0 m) On-site (0 m) Off-site 1            

(0 m)
Off-site 2                  

(0 m)
SSTL Exceeded ?

Only if “yes” 
CAS No. Name (mg/kg) None None None None None None Residential None None None (mg/kg) "n" if yes left

7440-38-2 Arsenic 6,5E+1 >1.0E+6 >100E+4 o
7439-92-1 Lead (inorganic) 1,2E+2 Tox? NC o
7439-98-7 Molybdenum 2,9E+1 >1.0E+6 >100E+4 o
50-32-8 Benzo-a-pyrene 5,5E-1 >1.5E+1 >15E+0 o
127-18-4 Tetrachloroethylene 1,6E-1 2,0E+1 2,0E+1 o <1

.
* = Chemical with user-specified data

">"  indicates risk-based target concentration greater than constituent residual saturation value.        NA = Not applicable.        NC = Not calculated.



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT

Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By: Hera Tratesa S.A.U. Job ID:  06095 TER

Site Location: Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015 1 OF 1
Target Risk (Class A & B) 1,0E-5

Target Hazard Quotient 1,0E+0 Groundwater DAF Option:

SSTL Results For Complete Exposure Pathways (Checked if Pathway is Complete)

o Groundwater Ingestion /                                
Discharge to Surface Water n Groundwater Volatilization                                        

to Indoor Air o Groundwater Volatilization                                            
to Outdoor Air Applicable SSTL Required CRF

CONSTITUENTS OF CONCERN
Representative 
Concentration

On-site                     
(0 m)

Off-site 1            
(0 m)

Off-site 2                          
(0 m)

On-site                       
(0 m)

Off-site 1            
(0 m)

Off-site 2                 
(0 m)

On-site                       
(0 m)

Off-site 1            
(0 m)

Off-site 2                 
(0 m)

SSTL Exceeded ?
Only if “yes” 

CAS No. Name (mg/L) None None None Residential None None None None None (mg/L) "n" if yes left

7440-38-2 Arsenic 5,0E-3 >1.0E+6 >100E+4 o NA
7439-92-1 Lead (inorganic) 2,5E-3 Tox? NC o NA
7439-98-7 Molybdenum 2,5E-3 >1.0E+6 >100E+4 o NA
50-32-8 Benzo-a-pyrene 1,0E-5 >1.6E-3 >16E-4 o NA
127-18-4 Tetrachloroethylene 1,9E-1 1,2E+1 1,2E+1 o <1

* = Chemical with user-specified data
">"  indicates risk-based target concentration greater than constituent solubility value.        NA = Not applicable.        NC = Not calculated.

GROUNDWATER SSTL VALUES
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RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Exposure Parameters Residential User Defined
Child* Adolescent Adult Age Adjusted** Adult Construct.

ATc Averaging time for carcinogens (yr) 70 70 70 NA 70 70 70
ATn Averaging time for non-carcinogens (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
BW Body weight (kg) 15 35 70 NA 70 70 70
ED Exposure duration (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
τ Averaging time for vapor flux (yr) 30 30 30 NA 30 30 30
EF Exposure frequency (days/yr) 350 350 350 NA 250 180 180
EFD Exposure frequency for dermal exposure 350 350 350 NA 250 180 180
IRw Ingestion rate of water (L/day) 1 1 2 2,5 1 NA 1
IRs Ingestion rate of soil (mg/day) 200 200 100 387 50 100 100
SA Skin surface area (dermal) (cm^2) 2023 2023 3160 4771 3160 3160 3160
M Soil to skin adherence factor 0,5 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 0,5
ETswim Swimming exposure time  (hr/event) 1 3 3 NA NA NA NA
EVswim Swimming event frequency  (events/yr) 12 12 12 NA NA NA NA
IRswim Water ingestion while swimming (L/hr) 0,5 0,5 0,05 0,3 NA NA NA
SAswim Skin surface area for swimming (cm^2) 3500 8100 23000 15680 NA NA NA

IRfish Ingestion rate of fish (kg/yr) 0,025 0,025 0,025 0,053 NA NA NA
FIfish Contaminated fish fraction (unitless) 1 1 1 NA NA NA NA
IRbg Below-ground vegetable ingestion 0,002 0,002 0,006 2,053 NA NA NA
IRabg Above-ground vegetable ingestion 0,001 0,001 0,002 0,887 NA NA NA

VGbg Above-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA
VGabg Below-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA

* = Child Receptor used for Non-Carcinogens
** = Age-adjusted rate is effective value corresponding to adult exposure factors.
  Complete Exposure Pathways and Receptors On-site Off-site 1 Off-site 2

Groundwater:
  Groundwater Ingestion None None None
  Soil Leaching to Groundwater Ingestion None None None
  Apply MCL Values No No No
Applicable Surface Water Exposure Routes:
  Swimming NA NA None
  Fish Consumption NA NA None
  Aquatic Life Protection NA NA None
Soil:
Direct Contact:  Ingestion, Dermal, Inhalation Com./Constr. NA NA
  Apply CLEA- UK SGV levels
Outdoor Air:
  Particulates from Surface Soils None None None
  Volatilization from Soils None None None
  Volatilization from Groundwater None None None
Indoor Air:
  Volatilization from  Soils None NA NA
  Volatilization from Groundwater None None None
  Soil Leaching to Groundwater Volatilization None None None

  Receptor Distance from Source Media On-site Off-site 1 Off-site 2 (Units)
  Groundwater receptor NA NA NA (m)
  Outdoor air inhalation receptor NA NA NA (m)
  Indoor air inhalation receptor NA NA NA (m)

  Target Health Risk Values Individual Cumulative
TR Target Risk (carcinogens) 1,0E-5 1,0E-5
THQ Target Hazard Quotient (non-carcinogenic risk) 1,0E+0 1,0E+0

  Modeling Options
  RBCA tier   Tier 2
  Outdoor air volatilization model   Surface model only
  Indoor air volatilization model   NA
  Soil leaching model   NA
  Use soil attenuation model (SAM) for leachate?   NA
  Use dual equilibrium desorption model?   No
  Apply Mass Balance Limit for Soil Volatilization?   No
  Apply UK (CLEA) SGV as soil concentration limit   No
  Vegetable calculation options   NA
  Air dilution factor   NA
  Groundwater dilution-attenuation factor   NA

NOTE:  NA = Not applicable

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)
Orange = Site-specific value (different from current default value)

No

RBCA SITE ASSESSMENT

Commercial/Industrial



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Surface Soil Column Parameters Value (Units)
hcap Capillary zone thickness NA (m)
hv Vadose zone thickness NA (m)
ρs Soil bulk density NA (g/cm^3)
foc Fraction organic carbon NA (-)
θT Soil total porosity NA (-)

capillary vadose foundation
θw Volumetric water content NA NA NA (-)
θa Volumetric air content NA NA NA (-)
Kvs Vertical hydraulic conductivity NA (cm/d)
kv Vapor permeability NA (m^2)
Lgw Depth to groundwater NA (m)
pH Soil/groundwater pH NA (-)

W Length of source-zone area parallel to wind NA (m)
Wgw Length of source-zone area parallel to GW flow NA (m)
Lss Thickness of affected surface soils NA (m)
A Source zone area NA (m^2)
Ls Depth to top of affected  soils NA (m)
Lbase Depth to base of affected  soils NA (m)
Lsubs Thickness of affected soils NA (m)

  Outdoor Air Parameters Value (Units)
Uair Ambient air velocity in mixing zone 2,25 (m/s)
δair Air mixing zone height 2 (m)
Q/C Inverse mean concentration at the center of source NA
Pa Areal particulate emission rate 6,9E-14 (g/cm^2/s)
V Fraction of vegetative cover NA
Um Mean annual airvelocity at 7m NA
Ut Equivalent 7m air velocity threshold value NA
F(x) Windspeed function dependant on Um/Ut NA
PEF Partculate Emission Factor 1,196E-11

  Building Parameters Residential Commercial (Units)
Lb Building volume/area ratio NA NA (m)
Ab Foundation area NA NA (m^2)
Xcrk Foundation perimeter NA NA (m)
ER Building air exchange rate NA NA (1/s)
Lcrk Foundation thickness NA NA (m)
Zcrk Depth to bottom of foundation slab NA NA (m)
η Foundation crack fraction NA NA (-)
dP Indoor/outdoor differential pressure NA NA (g/cm/s^2)
Qs Convective air flow through slab NA NA (m^3/s)
θwcrack Volumetric water content of cracks NA NA (-)
θacrack Volumetric air content of cracks NA NA (-)
BV Building Volume NA NA (m^3)
w Building Width Perpendicular to GW flow NA NA (m)
L Building Length Parallel to GW flow NA NA (m)
ν Saturated Soil Zone Porosity NA NA (-)

  Groundwater Parameters Value (Units)
δgw Groundwater mixing zone depth NA (m)
If Net groundwater infiltration rate NA (cm/yr)
Ugw Groundwater Darcy velocity NA (cm/d)
Vgw Groundwater seepage velocity NA (cm/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity NA (cm/d)
i Groundwater gradient NA (-)
Sw Width of groundwater source zone NA (m)
Sd Depth of groundwater source zone NA (m)
θeff Effective porosity in water-bearing unit NA (-)
foc-sat Fraction organic carbon in water-bearing unit NA (-)
pHsat Groundwater pH NA (-)

Biodegradation considered? NA

  Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)
Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
αx Longitudinal dispersivity NA NA NA NA (m)
αy Transverse dispersivity NA NA NA NA (m)
αz Vertical dispersivity NA NA NA NA (m)
Lateral Outdoor Air Transport Soil to Outdoor Air Inhal. GW to Outdoor Air Inhal. FALSO
σy Transverse dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
σz Vertical dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
ADF Air dispersion factor NA NA NA NA (-)

  Surface Water Parameters Off-site 2 (Units)
Qsw Surface water flowrate NA (m^3/s)

Wpi Width of GW plume at SW discharge NA (m)

δpi Thickness of GW plume at SW discharge NA (m)

DFsw Groundwater-to-surface water dilution factor NA (-)
NOTE:  NA = Not applicable
Orange = Site-specific value (different from current default value)
Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

RBCA SITE ASSESSMENT



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT Baseline Risk Summary-All Pathways
Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By: Hera Tratesa S.A.U.
Site Location: Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015 1 of 1

BASELINE RISK SUMMARY TABLE
BASELINE CARCINOGENIC RISK BASELINE TOXIC EFFECTS

Individual COC Risk Cumulative COC Risk Risk Hazard Quotient Hazard Index Toxicity
EXPOSURE Maximum Target Total Target Limit(s) Maximum Applicable Total Applicable Limit(s)
PATHWAY Value Risk Value Risk Exceeded? Value Limit Value Limit Exceeded?
OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
SOIL EXPOSURE PATHWAYS

n 1,5E-6 1,0E-5 1,6E-6 1,0E-5 o 1,9E-1 1,0E+0 4,0E-1 1,0E+0 oVERDADERO

GROUNDWATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

SURFACE WATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

CRITICAL EXPOSURE PATHWAY   (Maximum Values From Complete Pathways)

1,5E-6 1,0E-5 1,6E-6 1,0E-5 o 1,9E-1 1,0E+0 4,0E-1 1,0E+0 o

Soil Soil Soil Soil



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Exposure Parameters Residential User Defined
Child* Adolescent Adult Age Adjusted** Adult Construct.

ATc Averaging time for carcinogens (yr) 70 70 70 NA 70 70 70
ATn Averaging time for non-carcinogens (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
BW Body weight (kg) 15 35 70 NA 70 70 70
ED Exposure duration (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
τ Averaging time for vapor flux (yr) 30 30 30 NA 30 30 30
EF Exposure frequency (days/yr) 350 350 350 NA 250 180 180
EFD Exposure frequency for dermal exposure 350 350 350 NA 250 180 180
IRw Ingestion rate of water (L/day) 1 1 2 2,5 1 NA 1
IRs Ingestion rate of soil (mg/day) 200 200 100 387 50 50 50
SA Skin surface area (dermal) (cm^2) 2023 2023 3160 4771 3160 3160 3160
M Soil to skin adherence factor 0,5 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 0,5
ETswim Swimming exposure time  (hr/event) 1 3 3 NA NA NA NA
EVswim Swimming event frequency  (events/yr) 12 12 12 NA NA NA NA
IRswim Water ingestion while swimming (L/hr) 0,5 0,5 0,05 0,3 NA NA NA
SAswim Skin surface area for swimming (cm^2) 3500 8100 23000 15680 NA NA NA

IRfish Ingestion rate of fish (kg/yr) 0,025 0,025 0,025 0,053 NA NA NA
FIfish Contaminated fish fraction (unitless) 1 1 1 NA NA NA NA
IRbg Below-ground vegetable ingestion 0,002 0,002 0,006 2,053 NA NA NA
IRabg Above-ground vegetable ingestion 0,001 0,001 0,002 0,887 NA NA NA

VGbg Above-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA
VGabg Below-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA

* = Child Receptor used for Non-Carcinogens
** = Age-adjusted rate is effective value corresponding to adult exposure factors.
  Complete Exposure Pathways and Receptors On-site Off-site 1 Off-site 2

Groundwater:
  Groundwater Ingestion None None None
  Soil Leaching to Groundwater Ingestion None None None
  Apply MCL Values No No No
Applicable Surface Water Exposure Routes:
  Swimming NA NA None
  Fish Consumption NA NA None
  Aquatic Life Protection NA NA None
Soil:
Direct Contact:  Ingestion, Dermal, Inhalation Com./Constr. NA NA
  Apply CLEA- UK SGV levels
Outdoor Air:
  Particulates from Surface Soils None None None
  Volatilization from Soils None None None
  Volatilization from Groundwater None None None
Indoor Air:
  Volatilization from  Soils None NA NA
  Volatilization from Groundwater None None None
  Soil Leaching to Groundwater Volatilization None None None

  Receptor Distance from Source Media On-site Off-site 1 Off-site 2 (Units)
  Groundwater receptor NA NA NA (m)
  Outdoor air inhalation receptor NA NA NA (m)
  Indoor air inhalation receptor NA NA NA (m)

  Target Health Risk Values Individual Cumulative
TR Target Risk (carcinogens) 1,0E-5 1,0E-5
THQ Target Hazard Quotient (non-carcinogenic risk) 1,0E+0 1,0E+0

  Modeling Options
  RBCA tier   Tier 2
  Outdoor air volatilization model   Surface model only
  Indoor air volatilization model   NA
  Soil leaching model   NA
  Use soil attenuation model (SAM) for leachate?   NA
  Use dual equilibrium desorption model?   No
  Apply Mass Balance Limit for Soil Volatilization?   No
  Apply UK (CLEA) SGV as soil concentration limit   No
  Vegetable calculation options   NA
  Air dilution factor   NA
  Groundwater dilution-attenuation factor   NA

NOTE:  NA = Not applicable

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)
Orange = Site-specific value (different from current default value)

No

RBCA SITE ASSESSMENT

Commercial/Industrial



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Surface Soil Column Parameters Value (Units)
hcap Capillary zone thickness NA (m)
hv Vadose zone thickness NA (m)
ρs Soil bulk density NA (g/cm^3)
foc Fraction organic carbon NA (-)
θT Soil total porosity NA (-)

capillary vadose foundation
θw Volumetric water content NA NA NA (-)
θa Volumetric air content NA NA NA (-)
Kvs Vertical hydraulic conductivity NA (cm/d)
kv Vapor permeability NA (m^2)
Lgw Depth to groundwater NA (m)
pH Soil/groundwater pH NA (-)

W Length of source-zone area parallel to wind NA (m)
Wgw Length of source-zone area parallel to GW flow NA (m)
Lss Thickness of affected surface soils NA (m)
A Source zone area NA (m^2)
Ls Depth to top of affected  soils NA (m)
Lbase Depth to base of affected  soils NA (m)
Lsubs Thickness of affected soils NA (m)

  Outdoor Air Parameters Value (Units)
Uair Ambient air velocity in mixing zone 2,25 (m/s)
δair Air mixing zone height 2 (m)
Q/C Inverse mean concentration at the center of source NA
Pa Areal particulate emission rate 6,9E-14 (g/cm^2/s)
V Fraction of vegetative cover NA
Um Mean annual airvelocity at 7m NA
Ut Equivalent 7m air velocity threshold value NA
F(x) Windspeed function dependant on Um/Ut NA
PEF Partculate Emission Factor 1,196E-11

  Building Parameters Residential Commercial (Units)
Lb Building volume/area ratio NA NA (m)
Ab Foundation area NA NA (m^2)
Xcrk Foundation perimeter NA NA (m)
ER Building air exchange rate NA NA (1/s)
Lcrk Foundation thickness NA NA (m)
Zcrk Depth to bottom of foundation slab NA NA (m)
η Foundation crack fraction NA NA (-)
dP Indoor/outdoor differential pressure NA NA (g/cm/s^2)
Qs Convective air flow through slab NA NA (m^3/s)
θwcrack Volumetric water content of cracks NA NA (-)
θacrack Volumetric air content of cracks NA NA (-)
BV Building Volume NA NA (m^3)
w Building Width Perpendicular to GW flow NA NA (m)
L Building Length Parallel to GW flow NA NA (m)
ν Saturated Soil Zone Porosity NA NA (-)

  Groundwater Parameters Value (Units)
δgw Groundwater mixing zone depth NA (m)
If Net groundwater infiltration rate NA (cm/yr)
Ugw Groundwater Darcy velocity NA (cm/d)
Vgw Groundwater seepage velocity NA (cm/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity NA (cm/d)
i Groundwater gradient NA (-)
Sw Width of groundwater source zone NA (m)
Sd Depth of groundwater source zone NA (m)
θeff Effective porosity in water-bearing unit NA (-)
foc-sat Fraction organic carbon in water-bearing unit NA (-)
pHsat Groundwater pH NA (-)

Biodegradation considered? NA

  Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)
Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
αx Longitudinal dispersivity NA NA NA NA (m)
αy Transverse dispersivity NA NA NA NA (m)
αz Vertical dispersivity NA NA NA NA (m)
Lateral Outdoor Air Transport Soil to Outdoor Air Inhal. GW to Outdoor Air Inhal. FALSO
σy Transverse dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
σz Vertical dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
ADF Air dispersion factor NA NA NA NA (-)

  Surface Water Parameters Off-site 2 (Units)
Qsw Surface water flowrate NA (m^3/s)

Wpi Width of GW plume at SW discharge NA (m)

δpi Thickness of GW plume at SW discharge NA (m)

DFsw Groundwater-to-surface water dilution factor NA (-)
NOTE:  NA = Not applicable
Orange = Site-specific value (different from current default value)
Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

RBCA SITE ASSESSMENT



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT Baseline Risk Summary-All Pathways
Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By: Hera Tratesa S.A.U.
Site Location: Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015 1 of 1

BASELINE RISK SUMMARY TABLE
BASELINE CARCINOGENIC RISK BASELINE TOXIC EFFECTS

Individual COC Risk Cumulative COC Risk Risk Hazard Quotient Hazard Index Toxicity
EXPOSURE Maximum Target Total Target Limit(s) Maximum Applicable Total Applicable Limit(s)
PATHWAY Value Risk Value Risk Exceeded? Value Limit Value Limit Exceeded?
OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
SOIL EXPOSURE PATHWAYS

n 9,8E-7 1,0E-5 1,1E-6 1,0E-5 o 1,8E-1 1,0E+0 3,2E-1 1,0E+0 oVERDADERO

GROUNDWATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

SURFACE WATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

CRITICAL EXPOSURE PATHWAY   (Maximum Values From Complete Pathways)

9,8E-7 1,0E-5 1,1E-6 1,0E-5 o 1,8E-1 1,0E+0 3,2E-1 1,0E+0 o

Soil Soil Soil Soil



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Exposure Parameters Residential User Defined
Child* Adolescent Adult Age Adjusted** Adult Construct.

ATc Averaging time for carcinogens (yr) 70 70 70 NA 70 70 70
ATn Averaging time for non-carcinogens (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
BW Body weight (kg) 15 35 70 NA 70 70 70
ED Exposure duration (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
τ Averaging time for vapor flux (yr) 30 30 30 NA 30 30 30
EF Exposure frequency (days/yr) 350 350 350 NA 250 180 180
EFD Exposure frequency for dermal exposure 350 350 350 NA 250 180 180
IRw Ingestion rate of water (L/day) 1 1 2 2,5 1 NA 1
IRs Ingestion rate of soil (mg/day) 200 200 100 387 50 200 200
SA Skin surface area (dermal) (cm^2) 2023 2023 3160 4771 3160 3160 3160
M Soil to skin adherence factor 0,5 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 0,5
ETswim Swimming exposure time  (hr/event) 1 3 3 NA NA NA NA
EVswim Swimming event frequency  (events/yr) 12 12 12 NA NA NA NA
IRswim Water ingestion while swimming (L/hr) 0,5 0,5 0,05 0,3 NA NA NA
SAswim Skin surface area for swimming (cm^2) 3500 8100 23000 15680 NA NA NA

IRfish Ingestion rate of fish (kg/yr) 0,025 0,025 0,025 0,053 NA NA NA
FIfish Contaminated fish fraction (unitless) 1 1 1 NA NA NA NA
IRbg Below-ground vegetable ingestion 0,002 0,002 0,006 2,053 NA NA NA
IRabg Above-ground vegetable ingestion 0,001 0,001 0,002 0,887 NA NA NA

VGbg Above-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA
VGabg Below-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA

* = Child Receptor used for Non-Carcinogens
** = Age-adjusted rate is effective value corresponding to adult exposure factors.
  Complete Exposure Pathways and Receptors On-site Off-site 1 Off-site 2

Groundwater:
  Groundwater Ingestion None None None
  Soil Leaching to Groundwater Ingestion None None None
  Apply MCL Values No No No
Applicable Surface Water Exposure Routes:
  Swimming NA NA None
  Fish Consumption NA NA None
  Aquatic Life Protection NA NA None
Soil:
Direct Contact:  Ingestion, Dermal, Inhalation Com./Constr. NA NA
  Apply CLEA- UK SGV levels
Outdoor Air:
  Particulates from Surface Soils None None None
  Volatilization from Soils None None None
  Volatilization from Groundwater None None None
Indoor Air:
  Volatilization from  Soils None NA NA
  Volatilization from Groundwater None None None
  Soil Leaching to Groundwater Volatilization None None None

  Receptor Distance from Source Media On-site Off-site 1 Off-site 2 (Units)
  Groundwater receptor NA NA NA (m)
  Outdoor air inhalation receptor NA NA NA (m)
  Indoor air inhalation receptor NA NA NA (m)

  Target Health Risk Values Individual Cumulative
TR Target Risk (carcinogens) 1,0E-5 1,0E-5
THQ Target Hazard Quotient (non-carcinogenic risk) 1,0E+0 1,0E+0

  Modeling Options
  RBCA tier   Tier 2
  Outdoor air volatilization model   Surface model only
  Indoor air volatilization model   NA
  Soil leaching model   NA
  Use soil attenuation model (SAM) for leachate?   NA
  Use dual equilibrium desorption model?   No
  Apply Mass Balance Limit for Soil Volatilization?   No
  Apply UK (CLEA) SGV as soil concentration limit   No
  Vegetable calculation options   NA
  Air dilution factor   NA
  Groundwater dilution-attenuation factor   NA

NOTE:  NA = Not applicable

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)
Orange = Site-specific value (different from current default value)

No

RBCA SITE ASSESSMENT
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RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Surface Soil Column Parameters Value (Units)
hcap Capillary zone thickness NA (m)
hv Vadose zone thickness NA (m)
ρs Soil bulk density NA (g/cm^3)
foc Fraction organic carbon NA (-)
θT Soil total porosity NA (-)

capillary vadose foundation
θw Volumetric water content NA NA NA (-)
θa Volumetric air content NA NA NA (-)
Kvs Vertical hydraulic conductivity NA (cm/d)
kv Vapor permeability NA (m^2)
Lgw Depth to groundwater NA (m)
pH Soil/groundwater pH NA (-)

W Length of source-zone area parallel to wind NA (m)
Wgw Length of source-zone area parallel to GW flow NA (m)
Lss Thickness of affected surface soils NA (m)
A Source zone area NA (m^2)
Ls Depth to top of affected  soils NA (m)
Lbase Depth to base of affected  soils NA (m)
Lsubs Thickness of affected soils NA (m)

  Outdoor Air Parameters Value (Units)
Uair Ambient air velocity in mixing zone 2,25 (m/s)
δair Air mixing zone height 2 (m)
Q/C Inverse mean concentration at the center of source NA
Pa Areal particulate emission rate 6,9E-14 (g/cm^2/s)
V Fraction of vegetative cover NA
Um Mean annual airvelocity at 7m NA
Ut Equivalent 7m air velocity threshold value NA
F(x) Windspeed function dependant on Um/Ut NA
PEF Partculate Emission Factor 1,196E-11

  Building Parameters Residential Commercial (Units)
Lb Building volume/area ratio NA NA (m)
Ab Foundation area NA NA (m^2)
Xcrk Foundation perimeter NA NA (m)
ER Building air exchange rate NA NA (1/s)
Lcrk Foundation thickness NA NA (m)
Zcrk Depth to bottom of foundation slab NA NA (m)
η Foundation crack fraction NA NA (-)
dP Indoor/outdoor differential pressure NA NA (g/cm/s^2)
Qs Convective air flow through slab NA NA (m^3/s)
θwcrack Volumetric water content of cracks NA NA (-)
θacrack Volumetric air content of cracks NA NA (-)
BV Building Volume NA NA (m^3)
w Building Width Perpendicular to GW flow NA NA (m)
L Building Length Parallel to GW flow NA NA (m)
ν Saturated Soil Zone Porosity NA NA (-)

  Groundwater Parameters Value (Units)
δgw Groundwater mixing zone depth NA (m)
If Net groundwater infiltration rate NA (cm/yr)
Ugw Groundwater Darcy velocity NA (cm/d)
Vgw Groundwater seepage velocity NA (cm/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity NA (cm/d)
i Groundwater gradient NA (-)
Sw Width of groundwater source zone NA (m)
Sd Depth of groundwater source zone NA (m)
θeff Effective porosity in water-bearing unit NA (-)
foc-sat Fraction organic carbon in water-bearing unit NA (-)
pHsat Groundwater pH NA (-)

Biodegradation considered? NA

  Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)
Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
αx Longitudinal dispersivity NA NA NA NA (m)
αy Transverse dispersivity NA NA NA NA (m)
αz Vertical dispersivity NA NA NA NA (m)
Lateral Outdoor Air Transport Soil to Outdoor Air Inhal. GW to Outdoor Air Inhal. FALSO
σy Transverse dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
σz Vertical dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
ADF Air dispersion factor NA NA NA NA (-)

  Surface Water Parameters Off-site 2 (Units)
Qsw Surface water flowrate NA (m^3/s)

Wpi Width of GW plume at SW discharge NA (m)

δpi Thickness of GW plume at SW discharge NA (m)

DFsw Groundwater-to-surface water dilution factor NA (-)
NOTE:  NA = Not applicable
Orange = Site-specific value (different from current default value)
Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

RBCA SITE ASSESSMENT



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT Baseline Risk Summary-All Pathways
Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By: Hera Tratesa S.A.U.
Site Location: Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015 1 of 1

BASELINE RISK SUMMARY TABLE
BASELINE CARCINOGENIC RISK BASELINE TOXIC EFFECTS

Individual COC Risk Cumulative COC Risk Risk Hazard Quotient Hazard Index Toxicity
EXPOSURE Maximum Target Total Target Limit(s) Maximum Applicable Total Applicable Limit(s)
PATHWAY Value Risk Value Risk Exceeded? Value Limit Value Limit Exceeded?
OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
SOIL EXPOSURE PATHWAYS

n 2,4E-6 1,0E-5 2,6E-6 1,0E-5 o 3,1E-1 1,0E+0 5,4E-1 1,0E+0 oVERDADERO

GROUNDWATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

SURFACE WATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

CRITICAL EXPOSURE PATHWAY   (Maximum Values From Complete Pathways)

2,4E-6 1,0E-5 2,6E-6 1,0E-5 o 3,1E-1 1,0E+0 5,4E-1 1,0E+0 o

Soil Soil Soil Soil



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Exposure Parameters Residential User Defined
Child* Adolescent Adult Age Adjusted** Adult Construct.

ATc Averaging time for carcinogens (yr) 70 70 70 NA 70 70 70
ATn Averaging time for non-carcinogens (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
BW Body weight (kg) 15 35 70 NA 70 70 70
ED Exposure duration (yr) 6 12 30 NA 25 0,5 0,5
τ Averaging time for vapor flux (yr) 30 30 30 NA 30 30 30
EF Exposure frequency (days/yr) 350 350 350 NA 250 180 180
EFD Exposure frequency for dermal exposure 350 350 350 NA 250 180 180
IRw Ingestion rate of water (L/day) 1 1 2 2,5 1 NA 1
IRs Ingestion rate of soil (mg/day) 200 200 100 387 50 100 100
SA Skin surface area (dermal) (cm^2) 2023 2023 3160 4771 3160 3160 3160
M Soil to skin adherence factor 0,5 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 0,5
ETswim Swimming exposure time  (hr/event) 1 3 3 NA NA NA NA
EVswim Swimming event frequency  (events/yr) 12 12 12 NA NA NA NA
IRswim Water ingestion while swimming (L/hr) 0,5 0,5 0,05 0,3 NA NA NA
SAswim Skin surface area for swimming (cm^2) 3500 8100 23000 15680 NA NA NA

IRfish Ingestion rate of fish (kg/yr) 0,025 0,025 0,025 0,053 NA NA NA
FIfish Contaminated fish fraction (unitless) 1 1 1 NA NA NA NA
IRbg Below-ground vegetable ingestion 0,002 0,002 0,006 2,053 NA NA NA
IRabg Above-ground vegetable ingestion 0,001 0,001 0,002 0,887 NA NA NA

VGbg Above-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA
VGabg Below-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA

* = Child Receptor used for Non-Carcinogens
** = Age-adjusted rate is effective value corresponding to adult exposure factors.
  Complete Exposure Pathways and Receptors On-site Off-site 1 Off-site 2

Groundwater:
  Groundwater Ingestion None None None
  Soil Leaching to Groundwater Ingestion None None None
  Apply MCL Values No No No
Applicable Surface Water Exposure Routes:
  Swimming NA NA None
  Fish Consumption NA NA None
  Aquatic Life Protection NA NA None
Soil:
Direct Contact:  Ingestion, Dermal, Inhalation Com./Constr. NA NA
  Apply CLEA- UK SGV levels
Outdoor Air:
  Particulates from Surface Soils None None None
  Volatilization from Soils None None None
  Volatilization from Groundwater None None None
Indoor Air:
  Volatilization from  Soils None NA NA
  Volatilization from Groundwater None None None
  Soil Leaching to Groundwater Volatilization None None None

  Receptor Distance from Source Media On-site Off-site 1 Off-site 2 (Units)
  Groundwater receptor NA NA NA (m)
  Outdoor air inhalation receptor NA NA NA (m)
  Indoor air inhalation receptor NA NA NA (m)

  Target Health Risk Values Individual Cumulative
TR Target Risk (carcinogens) 1,0E-5 1,0E-5
THQ Target Hazard Quotient (non-carcinogenic risk) 1,0E+0 1,0E+0

  Modeling Options
  RBCA tier   Tier 2
  Outdoor air volatilization model   Surface model only
  Indoor air volatilization model   NA
  Soil leaching model   NA
  Use soil attenuation model (SAM) for leachate?   NA
  Use dual equilibrium desorption model?   No
  Apply Mass Balance Limit for Soil Volatilization?   No
  Apply UK (CLEA) SGV as soil concentration limit   No
  Vegetable calculation options   NA
  Air dilution factor   NA
  Groundwater dilution-attenuation factor   NA

NOTE:  NA = Not applicable

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)
Orange = Site-specific value (different from current default value)

No

RBCA SITE ASSESSMENT
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RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Surface Soil Column Parameters Value (Units)
hcap Capillary zone thickness NA (m)
hv Vadose zone thickness NA (m)
ρs Soil bulk density NA (g/cm^3)
foc Fraction organic carbon NA (-)
θT Soil total porosity NA (-)

capillary vadose foundation
θw Volumetric water content NA NA NA (-)
θa Volumetric air content NA NA NA (-)
Kvs Vertical hydraulic conductivity NA (cm/d)
kv Vapor permeability NA (m^2)
Lgw Depth to groundwater NA (m)
pH Soil/groundwater pH NA (-)

W Length of source-zone area parallel to wind NA (m)
Wgw Length of source-zone area parallel to GW flow NA (m)
Lss Thickness of affected surface soils NA (m)
A Source zone area NA (m^2)
Ls Depth to top of affected  soils NA (m)
Lbase Depth to base of affected  soils NA (m)
Lsubs Thickness of affected soils NA (m)

  Outdoor Air Parameters Value (Units)
Uair Ambient air velocity in mixing zone 2,25 (m/s)
δair Air mixing zone height 2 (m)
Q/C Inverse mean concentration at the center of source NA
Pa Areal particulate emission rate 6,9E-14 (g/cm^2/s)
V Fraction of vegetative cover NA
Um Mean annual airvelocity at 7m NA
Ut Equivalent 7m air velocity threshold value NA
F(x) Windspeed function dependant on Um/Ut NA
PEF Partculate Emission Factor 1,196E-11

  Building Parameters Residential Commercial (Units)
Lb Building volume/area ratio NA NA (m)
Ab Foundation area NA NA (m^2)
Xcrk Foundation perimeter NA NA (m)
ER Building air exchange rate NA NA (1/s)
Lcrk Foundation thickness NA NA (m)
Zcrk Depth to bottom of foundation slab NA NA (m)
η Foundation crack fraction NA NA (-)
dP Indoor/outdoor differential pressure NA NA (g/cm/s^2)
Qs Convective air flow through slab NA NA (m^3/s)
θwcrack Volumetric water content of cracks NA NA (-)
θacrack Volumetric air content of cracks NA NA (-)
BV Building Volume NA NA (m^3)
w Building Width Perpendicular to GW flow NA NA (m)
L Building Length Parallel to GW flow NA NA (m)
ν Saturated Soil Zone Porosity NA NA (-)

  Groundwater Parameters Value (Units)
δgw Groundwater mixing zone depth NA (m)
If Net groundwater infiltration rate NA (cm/yr)
Ugw Groundwater Darcy velocity NA (cm/d)
Vgw Groundwater seepage velocity NA (cm/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity NA (cm/d)
i Groundwater gradient NA (-)
Sw Width of groundwater source zone NA (m)
Sd Depth of groundwater source zone NA (m)
θeff Effective porosity in water-bearing unit NA (-)
foc-sat Fraction organic carbon in water-bearing unit NA (-)
pHsat Groundwater pH NA (-)

Biodegradation considered? NA

  Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)
Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
αx Longitudinal dispersivity NA NA NA NA (m)
αy Transverse dispersivity NA NA NA NA (m)
αz Vertical dispersivity NA NA NA NA (m)
Lateral Outdoor Air Transport Soil to Outdoor Air Inhal. GW to Outdoor Air Inhal. FALSO
σy Transverse dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
σz Vertical dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
ADF Air dispersion factor NA NA NA NA (-)

  Surface Water Parameters Off-site 2 (Units)
Qsw Surface water flowrate NA (m^3/s)

Wpi Width of GW plume at SW discharge NA (m)

δpi Thickness of GW plume at SW discharge NA (m)

DFsw Groundwater-to-surface water dilution factor NA (-)
NOTE:  NA = Not applicable
Orange = Site-specific value (different from current default value)
Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

RBCA SITE ASSESSMENT



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT Baseline Risk Summary-All Pathways
Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By: Hera Tratesa S.A.U.
Site Location: Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015 1 of 1

BASELINE RISK SUMMARY TABLE
BASELINE CARCINOGENIC RISK BASELINE TOXIC EFFECTS

Individual COC Risk Cumulative COC Risk Risk Hazard Quotient Hazard Index Toxicity
EXPOSURE Maximum Target Total Target Limit(s) Maximum Applicable Total Applicable Limit(s)
PATHWAY Value Risk Value Risk Exceeded? Value Limit Value Limit Exceeded?
OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
SOIL EXPOSURE PATHWAYS

n 7,3E-7 1,0E-5 8,0E-7 1,0E-5 o 9,7E-2 1,0E+0 2,0E-1 1,0E+0 oVERDADERO

GROUNDWATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

SURFACE WATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

CRITICAL EXPOSURE PATHWAY   (Maximum Values From Complete Pathways)

7,3E-7 1,0E-5 8,0E-7 1,0E-5 o 9,7E-2 1,0E+0 2,0E-1 1,0E+0 o

Soil Soil Soil Soil



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Exposure Parameters Residential User Defined
Child* Adolescent Adult Age Adjusted** Adult Construct.

ATc Averaging time for carcinogens (yr) 70 70 70 NA 70 70 70
ATn Averaging time for non-carcinogens (yr) 6 12 30 NA 25 1 1
BW Body weight (kg) 15 35 70 NA 70 70 70
ED Exposure duration (yr) 6 12 30 NA 25 2 2
τ Averaging time for vapor flux (yr) 30 30 30 NA 30 30 30
EF Exposure frequency (days/yr) 350 350 350 NA 250 180 180
EFD Exposure frequency for dermal exposure 350 350 350 NA 250 180 180
IRw Ingestion rate of water (L/day) 1 1 2 2,5 1 NA 1
IRs Ingestion rate of soil (mg/day) 200 200 100 387 50 100 100
SA Skin surface area (dermal) (cm^2) 2023 2023 3160 4771 3160 3160 3160
M Soil to skin adherence factor 0,5 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 0,5
ETswim Swimming exposure time  (hr/event) 1 3 3 NA NA NA NA
EVswim Swimming event frequency  (events/yr) 12 12 12 NA NA NA NA
IRswim Water ingestion while swimming (L/hr) 0,5 0,5 0,05 0,3 NA NA NA
SAswim Skin surface area for swimming (cm^2) 3500 8100 23000 15680 NA NA NA

IRfish Ingestion rate of fish (kg/yr) 0,025 0,025 0,025 0,053 NA NA NA
FIfish Contaminated fish fraction (unitless) 1 1 1 NA NA NA NA
IRbg Below-ground vegetable ingestion 0,002 0,002 0,006 2,053 NA NA NA
IRabg Above-ground vegetable ingestion 0,001 0,001 0,002 0,887 NA NA NA

VGbg Above-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA
VGabg Below-ground Veg. Ingest. Correction Factor 0,01 0,01 0,01 NA NA NA NA

* = Child Receptor used for Non-Carcinogens
** = Age-adjusted rate is effective value corresponding to adult exposure factors.
  Complete Exposure Pathways and Receptors On-site Off-site 1 Off-site 2

Groundwater:
  Groundwater Ingestion None None None
  Soil Leaching to Groundwater Ingestion None None None
  Apply MCL Values No No No
Applicable Surface Water Exposure Routes:
  Swimming NA NA None
  Fish Consumption NA NA None
  Aquatic Life Protection NA NA None
Soil:
Direct Contact:  Ingestion, Dermal, Inhalation Com./Constr. NA NA
  Apply CLEA- UK SGV levels
Outdoor Air:
  Particulates from Surface Soils None None None
  Volatilization from Soils None None None
  Volatilization from Groundwater None None None
Indoor Air:
  Volatilization from  Soils None NA NA
  Volatilization from Groundwater None None None
  Soil Leaching to Groundwater Volatilization None None None

  Receptor Distance from Source Media On-site Off-site 1 Off-site 2 (Units)
  Groundwater receptor NA NA NA (m)
  Outdoor air inhalation receptor NA NA NA (m)
  Indoor air inhalation receptor NA NA NA (m)

  Target Health Risk Values Individual Cumulative
TR Target Risk (carcinogens) 1,0E-5 1,0E-5
THQ Target Hazard Quotient (non-carcinogenic risk) 1,0E+0 1,0E+0

  Modeling Options
  RBCA tier   Tier 2
  Outdoor air volatilization model   Surface model only
  Indoor air volatilization model   NA
  Soil leaching model   NA
  Use soil attenuation model (SAM) for leachate?   NA
  Use dual equilibrium desorption model?   No
  Apply Mass Balance Limit for Soil Volatilization?   No
  Apply UK (CLEA) SGV as soil concentration limit   No
  Vegetable calculation options   NA
  Air dilution factor   NA
  Groundwater dilution-attenuation factor   NA

NOTE:  NA = Not applicable

Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)
Orange = Site-specific value (different from current default value)

No
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RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

Input Parameter Summary

Site Name:  Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By:  Hera Tratesa S.A.U.
Site Location:  Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015

  Surface Soil Column Parameters Value (Units)
hcap Capillary zone thickness NA (m)
hv Vadose zone thickness NA (m)
ρs Soil bulk density NA (g/cm^3)
foc Fraction organic carbon NA (-)
θT Soil total porosity NA (-)

capillary vadose foundation
θw Volumetric water content NA NA NA (-)
θa Volumetric air content NA NA NA (-)
Kvs Vertical hydraulic conductivity NA (cm/d)
kv Vapor permeability NA (m^2)
Lgw Depth to groundwater NA (m)
pH Soil/groundwater pH NA (-)

W Length of source-zone area parallel to wind NA (m)
Wgw Length of source-zone area parallel to GW flow NA (m)
Lss Thickness of affected surface soils NA (m)
A Source zone area NA (m^2)
Ls Depth to top of affected  soils NA (m)
Lbase Depth to base of affected  soils NA (m)
Lsubs Thickness of affected soils NA (m)

  Outdoor Air Parameters Value (Units)
Uair Ambient air velocity in mixing zone 2,25 (m/s)
δair Air mixing zone height 2 (m)
Q/C Inverse mean concentration at the center of source NA
Pa Areal particulate emission rate 6,9E-14 (g/cm^2/s)
V Fraction of vegetative cover NA
Um Mean annual airvelocity at 7m NA
Ut Equivalent 7m air velocity threshold value NA
F(x) Windspeed function dependant on Um/Ut NA
PEF Partculate Emission Factor 1,196E-11

  Building Parameters Residential Commercial (Units)
Lb Building volume/area ratio NA NA (m)
Ab Foundation area NA NA (m^2)
Xcrk Foundation perimeter NA NA (m)
ER Building air exchange rate NA NA (1/s)
Lcrk Foundation thickness NA NA (m)
Zcrk Depth to bottom of foundation slab NA NA (m)
η Foundation crack fraction NA NA (-)
dP Indoor/outdoor differential pressure NA NA (g/cm/s^2)
Qs Convective air flow through slab NA NA (m^3/s)
θwcrack Volumetric water content of cracks NA NA (-)
θacrack Volumetric air content of cracks NA NA (-)
BV Building Volume NA NA (m^3)
w Building Width Perpendicular to GW flow NA NA (m)
L Building Length Parallel to GW flow NA NA (m)
ν Saturated Soil Zone Porosity NA NA (-)

  Groundwater Parameters Value (Units)
δgw Groundwater mixing zone depth NA (m)
If Net groundwater infiltration rate NA (cm/yr)
Ugw Groundwater Darcy velocity NA (cm/d)
Vgw Groundwater seepage velocity NA (cm/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity NA (cm/d)
i Groundwater gradient NA (-)
Sw Width of groundwater source zone NA (m)
Sd Depth of groundwater source zone NA (m)
θeff Effective porosity in water-bearing unit NA (-)
foc-sat Fraction organic carbon in water-bearing unit NA (-)
pHsat Groundwater pH NA (-)

Biodegradation considered? NA

  Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)
Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
αx Longitudinal dispersivity NA NA NA NA (m)
αy Transverse dispersivity NA NA NA NA (m)
αz Vertical dispersivity NA NA NA NA (m)
Lateral Outdoor Air Transport Soil to Outdoor Air Inhal. GW to Outdoor Air Inhal. FALSO
σy Transverse dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
σz Vertical dispersion coefficient NA NA NA NA (m)
ADF Air dispersion factor NA NA NA NA (-)

  Surface Water Parameters Off-site 2 (Units)
Qsw Surface water flowrate NA (m^3/s)

Wpi Width of GW plume at SW discharge NA (m)

δpi Thickness of GW plume at SW discharge NA (m)

DFsw Groundwater-to-surface water dilution factor NA (-)
NOTE:  NA = Not applicable
Orange = Site-specific value (different from current default value)
Yellow = User-defined default value (different from RBCA Tool Kit default)

RBCA SITE ASSESSMENT



RBCA Tool Kit for Chemical Releases, Version 2.6

RBCA SITE ASSESSMENT Baseline Risk Summary-All Pathways
Site Name: Sector “Navas de Tolosa 69” Completed By: Hera Tratesa S.A.U.
Site Location: Terrassa (Barcelona) Date Completed: 22.12.2015 1 of 1

BASELINE RISK SUMMARY TABLE
BASELINE CARCINOGENIC RISK BASELINE TOXIC EFFECTS

Individual COC Risk Cumulative COC Risk Risk Hazard Quotient Hazard Index Toxicity
EXPOSURE Maximum Target Total Target Limit(s) Maximum Applicable Total Applicable Limit(s)
PATHWAY Value Risk Value Risk Exceeded? Value Limit Value Limit Exceeded?
OUTDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
INDOOR AIR EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO
SOIL EXPOSURE PATHWAYS

n 2,9E-6 1,0E-5 3,2E-6 1,0E-5 o 3,9E-1 1,0E+0 7,9E-1 1,0E+0 oVERDADERO

GROUNDWATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

SURFACE WATER EXPOSURE PATHWAYS

o NA NA NA NA o NA NA NA NA oFALSO

CRITICAL EXPOSURE PATHWAY   (Maximum Values From Complete Pathways)

2,9E-6 1,0E-5 3,2E-6 1,0E-5 o 3,9E-1 1,0E+0 7,9E-1 1,0E+0 o

Soil Soil Soil Soil
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PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 



PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 
   
1.-  DEFINICIÓ I OBJECTIUS 
 
El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) s’estableix com a document de consideració obligatòria en els 
Estudis d’Impacte Ambiental, en el qual es descriuen els controls i actuacions que s’hauran de 
desenvolupar per tal de comprovar, entre d’altres aspectes, que s’executen les mesures correctores 
dissenyades. 
 
Per la seva part, el Programa de Vigilància Ambiental fa referència a les tasques de seguiment i vigilància 
ambiental que els diferents agents portin a terme. 
 
Sintetitzant la definició legal i la pràctica en el desenvolupament dels PVA, els objectius principals són els 
següents: 
 

- Realitzar un seguiment dels impactes, determinant la seva adequació a les previsions de l’Estudi 
d’impacte Ambiental. 

- Detectar impactes no previstos, i articular les mesures de prevenció i correcció necessàries. 
- Verificar el compliment de les possibles limitacions o restriccions establertes. 
- Supervisar l’execució de les mesures protectores i correctores, i determinar la seva efectivitat. Un 

cop coneguda l’efectivitat serà possible determinar els impactes residuals, analitzant la seva 
adequació a l’Estudi d’impacte Ambiental, així com la necessitat d’incrementar la intensitat 
d’aquestes mesures. 

- Realitzar un seguiment a mig termini per determinar les afeccions als seus recursos per 
l’explotació de les obres, així com per conèixer amb exactitud l’evolució i eficàcia d’algunes 
mesures protectores i correctores. 

 
El PAV es desenvoluparà en quatre fases: 
 

- Control inicial de l’obra 
- Control durant la fase d’obra 
- Control a l’acabament de l’obra  
- Control en fase d’explotació 

 
 
2.- MARC NORMATIU 
 
El procediment d’avaluació d’impacte ambiental de projectes i obres queda regulat, a escala de la Unió 
Europea, per la Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, per la qual es modifica la Directiva 
85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, d’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 
privats sobre el medi ambient. Aquestes directives defineixen una sèrie de projectes els quals s’han de 
sotmetre, obligatòriament o a criteri dels diferents estats membres, a una avaluació d’impacte ambiental. 
 
La Directiva 85/337/CEE es va transposar a Espanya mitjançant el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 
28 de juny, sobre avaluació d’impacte ambiental, i el Decret 1131/1988, de 30 de setembre, que estableix 
el Reglament pel qual es desenvolupa l’anterior. En l’actualitat, en l’àmbit estatal, la norma que regula 



l’avaluació d’impacte ambiental de projectes és el Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes (BOE núm. 23, de 
26/01/2008). 
 
Els programes de vigilància ambiental es varen establir com a documents de redacció obligatòria, dins el 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental de projectes i obres, mitjançant el Reial decret legislatiu 
1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental. Posteriorment, el Reial decret 1131/1988, en 
el seu article 11, concretava que els programes de vigilància ambiental havien d’establir un sistema que 
garantís el compliment de les indicacions i mesures, protectores i correctores, contingudes en l’Estudi 
d’impacte ambiental de projectes. 
 
La Directiva 85/337/CEE es va transposar a Espanya mitjançant el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 
28 de juny, sobre avaluació d’impacte ambiental, i el Decret 1131/1988, de 30 de setembre, que establia el 
Reglament pel qual es desenvolupava l’anterior. 
 
En el Capítol IV, Vigilància i responsabilitat del Reial decret legislatiu 1302/1986, s’establien les bases per 
a la vigilància ambiental de l’execució dels projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, així com 
els objectius a desenvolupar, mitjançant els articles 25, 26 i 11. 
 

 Art. 25.2 El seguiment i la vigilància per part dels òrgans que tinguin competència substantiva 
hauran de fer possible i eficaç el que exerceixin els òrgans administratius de medi ambient, que 
podran sol·licitar en tot moment el necessari auxili administratiu, tant per recollir informació, com 
per efectuar les comprovacions que considerin necessàries. 

 
 Art. 26. La vigilància del compliment del que estableix la Declaració d’Impacte Ambiental tindrà 

com a objectius: 
 

a) Vetllar perquè, en relació amb el medi ambient, l’activitat es realitzi segons el projecte i segons 
les condicions en què s’haguessin autoritzat. 
 

b) Determinar l’eficàcia de les mesures de protecció ambiental contingudes en la Declaració 
d’Impacte Ambiental. 
 

c) Verificar l’exactitud i correcció de l’Avaluació d’Impacte Ambiental realitzada.  
 

També s’estableix mitjançant l’article 11 el següent: 
 

 “el PVA establirà un sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i mesures 
protectores i correctores, contingudes en l’ Estudi d’impacte ambiental”. 

 
En l’actualitat, la norma que regula l’avaluació d’impacte ambiental de projectes és el Reial decret 
legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental 
de projectes. Aquesta norma inclou el PVA com a part dels continguts obligatoris d’un Estudi d’impacte 
ambiental mitjançant l’article 7. D’altra banda, l’article 18 d’aquesta mateixa norma, estableix que 
correspondrà a l’òrgan substantiu (referit a l’òrgan de l’Administració pública estatal, autonòmica o local, 
competent per autoritzar un projecte sotmès a avaluació d’impacte ambiental), el seguiment i la vigilància 
del compliment de la declaració d’impacte ambiental. 
 



3.- AGENTS IMPLICATS 
 
A continuació es descriuen els principals agents implicats en la vigilància ambiental de l’execució de 
projectes sotmesos al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb el Reial decret legislatiu 
1/2008, així com les funcions que exerceixen cadascun. 
 
L’ òrgan substantiu 
 
El Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, el defineix com a òrgan de l’Administració pública estatal, 
autonòmica o local competent per autoritzar o aprovar els projectes que es sotmetin a avaluació d’impacte 
ambiental. És responsable del seguiment i vigilància del compliment de la DIA, i haurà de comunicar a 
l’òrgan ambiental l’inici i el final de les obres i l’inici de la fase d’explotació. 
 
El promotor 
 
L’article 2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, defineix l’òrgan promotor com “qualsevol 
persona física o jurídica, pública o privada, que es proposi realitzar un projecte dels compresos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei”. L’òrgan promotor, per tant, és el responsable de la redacció i execució del projecte i 
controlarà les actuacions que es portin a terme al llarg de les obres. 
 
En el cas d’infraestructures viàries, el promotor generalment és una Administració pública, ja sigui estatal, 
autonòmica o local, i, per tant, equival a l’òrgan substantiu (vegeu el punt 1.3). 
 
L’òrgan ambiental  
 
El Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, defineix l’òrgan ambiental com aquell òrgan de 
l’Administració pública estatal o autonòmica competent per avaluar l’impacte ambiental dels projectes. 
 
L’òrgan ambiental, en col·laboració amb l’òrgan promotor, vetlla pel compliment de la Declaració d’Impacte 
Ambiental, i realitza a través de comissions de seguiment el seguiment de l’obra. 
 
A escala estatal, l’òrgan competent per avaluar l’impacte ambiental del projecte és el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Maríno (MMAMRM), mitjançant la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. També poden intervenir en l’avaluació i el seguiment ambiental de projectes altres organismes 
amb competències específiques o que puguin resultar-ne directament afectades, entre els quals es citen 
els següents: 
 
- Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 
- Direcció General de l’Aigua. 
 
A Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat és l’òrgan ambiental competent, i el màxim 
responsable de vetllar pel compliment de la DIA durant l’execució de l’obra. La Direcció General de 
Polítiques Ambientals (Subdirecció General d’Avaluació Ambiental) és la responsable del tràmit 
d’avaluació ambiental de projectes. A banda d’aquesta, també poden participar en el procés de tramitació 
(consultes) i seguiment ambiental de les obres les administracions i els organismes públics afectats 
següents: 
 

- Direcció General de Qualitat Ambiental. 



- Direcció General del Medi Natural i la Biodiversitat. 
- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Agència de Residus de Catalunya. 
- Direcció General del Patrimoni Cultural. 

 
La Direcció de l’Obra 
 
La Direcció de l’Obra (DO) és la responsable del correcte funcionament de totes les activitats que es portin 
a terme durant l’obra. Les funcions bàsiques de la DO són les següents: 

- Coordinació de l’equip tècnic i facultatiu de l’obra 
- Interpretació tècnica, econòmica i estètica del projecte d’execució 
- Adopció de les mesures necessàries per portar a terme el desenvolupament del projecte 

d’execució establint les adaptacions, detalls complementaris i modificacions 
- Supervisió dels treballs que realitzi el contractista en totes les fases de l’obra 
- Coordinació amb la Direcció Ambiental de l’Obra 

 
Direcció Ambiental de l’Obra  
 
L’aplicació dels programes de vigilància ambiental, durant les diferents etapes o fases d’execució d’una 
obra, es realitza a través de la contractació d’una Direcció Ambiental de l’Obra especialitzada (DAO). 
Les funcions específiques de la DAO seran les següents: 
 

- Verificació del fet que es compleixen les limitacions o condicions establertes a la Declaració 
d’Impacte Ambiental del projecte. 

- Redacció del Pla de vigilància ambiental de l’obra. 
- Supervisió de l’execució , per part del contractista, de les mesures preventives i correctores 

previstes en l’EIA i la DIA. 
- Planificació i verificació de l’execució dels sistemes de control proposats al PVA, i dur a terme la 

recollida i anàlisi dels resultats dels controls efectuats. 
- Identificació i valoració dels impactes ambientals residuals o no previstos a l’EIA.  
- Proposició de mesures preventives, minimitzadores o correctores d’impacte adequades. 
- Valoració de l’eficàcia de les mesures correctores i protectores previstes en el projecte, així com 

de les noves mesures proposades. 
- Assessorament de manera continuada al contractista i a la DO al llarg de l’obra. 
- Coordinació amb la Direcció de l’Obra. 

 
El contractista  
 
La funció principal del contractista és l’execució de l’obra, sota la supervisió de la Direcció de l’Obra. El 
contractista ha d’informar a la Direcció de l’Obra de les dificultats tècniques que vagin sorgint i que puguin 
comportar una modificació de traçat o de solució constructiva. Qualsevol aspecte que impliqui una 
modificació del projecte, i que pugui tenir conseqüències sobre el medi ambient, haurà de ser analitzat per 
la Direcció de l’Obra i la Direcció Ambiental de l’Obra, i validat en el marc de la Comissió de seguiment. 
 
Durant l’execució de l’obra, el contractista haurà de facilitar a la Direcció Ambiental de l’Obra la 
documentació següent: 
 



-  Informació detallada sobre les unitats d’obra de caràcter o implicació mediambiental executades, 
les condicions d’execució, els materials utilitzats, imprevistos, etc. 

- Assaigs que determinen l’estat preoperatiu de l’obra: els resultats de l’anàlisi de mostres d’aigua 
procedents de punts de l’obra que en poden estar afectats, pous d’esgotament, piezòmetres, rius, 
canals residuals efectuats prèviament al seu abocament, així com les sonometries i els resultats 
de captadors de pols. 

- Documentació proporcionada pels gestors de residus autoritzats que s’encarreguen dels generats 
en l’obra: registre de l’empresa gestora a la llista de gestors autoritzats per l’Agència de Residus 
de Catalunya, documents de gestió de residus perillosos, fulls d’acceptació del residu perillós, 
etc., i albarans de retirada o valorització de qualsevol altre residu generat a l’obra.  

 
- Dossier de documentació relativa als certificats de qualitat dels diferents materials utilitzats en la 

restauració vegetal del medi: plantes, llavors, jaç protector, estabilitzador, fertilitzants, etc. 
- Qualsevol permís amb implicació ambiental tramitat pel contractista (autoritzacions d’abocament 

de domini públic hidràulic, o de concessió temporal d’aigües, llicències ambientals d’abocadors 
definitius, llicències per a condicionaments de finques, permisos d’activitats extractives, etc.). 

 
Finalment, altres agents que poden estar implicats, de forma directa o indirecta, en el seguiment ambiental 
d’una obra, i que són els següents: 
 
Administracions públiques afectades  
 
El Reial decret llei 1/2008 les defineix com les que tenen competències específiques en matèria de 
població, fauna, flora, sòl, aigua, aire, clima, paisatge, béns materials i patrimoni cultural. 
 
Públic i persones interessades  
 
El Reial decret llei 1/2008 les defineix com qualsevol persona física o jurídica, així com les seves 
associacions, organitzacions i grups constituïts d’acord amb la normativa que els sigui aplicable i qualsevol 
persona jurídica sense ànim de lucre que tingui entre els fins acreditats en els seus estatuts la protecció 
del medi ambient en general o la d’algun dels seus elements en particular, i que aquests fins puguin 
resultar afectats pel procediment d’avaluació d’impacte ambiental. 
 
A la figura següent es representa la interrelació que s’estableix entre els diferents agents implicats, 
directament o indirecta, en el procés de la vigilància ambiental d’obres:  



  
 
4.- CONTROL INICIAL DE L’OBRA 
 
Es realitzarà un informe prèvi amb l’objectiu principal d’identificar la mesura en que s’hagin pogut introduir 
modificacions respecte al projecte inicial. 
 
Es realitzaran les següents comprovacions: 

- Es comprovarà el correcte encintament o abalisament de les principals zones d’afecció del 
projecte, així com de les zones sensibles. 

- Es comprovarà que les ocupacions temporals sorolloses o emissores de pols es situïn en zones 
situades a més de 50m de cases habitades o granges actives. 

- Es controlarà la realització de prospeccions arqueològiques dels terrenys d’ocupacions 
temporals. 

- Es verificarà el balanç de materials proposats al projecte, i es confirmarà en cas d’excedents de 
terres que es destinaran a abocadors controlats. 

- Es realitzaran fotografies dels diferents àmbits dels treballs abans de l’inici dels treballs per tal 
que serveixin de comparació un cop finalitzada l’obra. 

- Es comprovarà la correcta senyalització de les obres, els talls de carrers previstos, els 
recorreguts alternatius proposats, i els accessos a les parcel·les adjacents. 

 
 

5.- CONTROL DURANT LA FASE D’OBRA 
 

Es realitzaran les següents tasques: 
 
Respecte el medi físic 

 
- Seguiment d’ubicació i extensió de l’ocupació temporal: l’objectiu és garantir el compliment 

respecte a la ubicació i extensió de les instal·lacions auxiliars d’obra (parc de maquinària, acopi 
de material, etc.), camins d’accés, zones d’abocaments, etc. 

- Seguiment de l’estat dels encintaments o abalisaments realitzats. 



- Seguiment dels vessaments en l’entorn de les instal·lacions del projecte: avaluació de les 
possibles afeccions per vessaments en l’entorn de les instal·lacions auxiliars d’obra i terrenys 
d’ocupacions temporals. 

- Seguiment de gestió en obra de residus: avaluació de l’estat de les instal·lacions del projecte de 
relació a la producció, emmagatzematge i gestió dels residus de l’obra i dels excedents 
d’excavació. Es comprovarà l’existència d’un pla d’accions a realitzar en cas que hi hagi un 
abocament accidental d’alguns dels contenidors. 

- Seguiment de control de qualitat atmosfèrica: verificar la mínima incidència d’emissions de pols, 
partícules i elements contaminants de l’atmosfera provinents dels moviments de terra i trànsit de 
maquinària,  així com verificar la correcta execució des regs establerts. Es farà un control estricte 
de la presència de núvols de pols i d’acumulació de partícules sobre vegetació existent en les 
proximitats de les zones d’actuació. Es controlarà la velocitat dels camions d’obra, limitant-se 
entre els 30 i 40 km/h. 

- Es verificarà que els materials i dipòsits no obstrueixin vies de drenatge. 
- S’avaluarà el risc d’incendis durant els treballs en els mesos entre juny i setembre. Es 

comprovarà que es disposa de material antiincendis en condicions correctes d’ús. 
 
Respecte el medi natural i antròpic 
 

- Seguiment de la qualitat de les aigües durant les obres: l’objectiu és garantir la conservació de la 
qualitat de les aigües, tant superficials com subterrànies, evitant qualsevol tipus d’abocament al 
sòl i a les lleres, i avaluant la contaminació aigües avall de la zona dels treballs així com en zones 
vulnerables i en terrenys de major permeabilitat, garantint que no es portin a terme canvis d’oli de 
maquinària, neteja de vehicles, buidat de formigoneres, i en general qualsevol actuació 
susceptible de provocar una contaminació d’aigües. Es verificarà també que els acopis de 
material que puguin generar lixiviats es situïn en terrenys impermeabilitzats. S’analitzaran els 
sòlids en suspensió, conductivitat, DBO5, oxigen dissolt, grasses i hidrocarburs. 

- Seguiment del resultat dels mesuraments acústics i vibracions: l’objectiu és la comprovació de les 
mesures preventives per evitar l’afecció a la població per soroll (excavacions, trànsit de vehicles, 
etc). Es verificarà que es respecta l’horari de treballs establert. Es sol·licitarà la fitxa d’inspecció 
tècnica de vehicles de tota la maquinària que intervindrà en l’obra. 

- Seguiment de les tasques de restauració paisatgística sobre la superfície afectada: l’objectiu és 
garantir l’eficàcia de la restauració de la superfície ocupada, garantint el compliment durant les 
diferents fases de restauració. 

- Seguiment del paisatge: s’avaluarà l’impacte visual (cromàtic, textural, lineal, morfològic i 
d’escala) de l’enderroc, mitjançant la inspecció visual i fotogràfica en comparació amb la situació 
inicial abans de les obres. 

- Seguiment de l’entorn socioeconòmic de les obres per tal que no es generin conflictes amb els 
veïns durant les obres. 

 
 

6. -CONTROL A L’ACABAMENT DE L’OBRA 
 
Amb anterioritat a l’emissió de l’acta de recepció de les obres es redactarà un informe amb documentació 
fotogràfica, amb el següent contingut: 
 



- Verificació i aprovació del desmantellament de totes les actuacions corresponents a elements 
auxiliars de les obres definits com temporals. 

- Comprovació de la retirada de tots els elements de delimitació de les obres 
- Execució de les tasques de restauració i reposició de serveis 
- Justificació de qualsevol modificació sobre el projecte previst 
- Mesures adoptades i definició de les corresponents accions de seguiment i vigilància ambiental 

 
 
7.- CONTROL EN FASE D’EXPLOTACIÓ 
 
Els objectius d’aquesta fase, que normalment coincideix amb els primers anys d’explotació, són els 
següents: 
 

- Comprovar l’efectivitat de les mesures protectores i correctores aplicades durant la fase de 
construcció 

- Verificar l’execució de les tasques de conservació i manteniment de les mesures correctores 
implantades 

- Determinar les afeccions de la nova infraestructura sobre el medi, considerant l’efectivitat de les 
mesures protectores i correctores. 

- Detectar afeccions no previstes en el projecte i articular les mesures necessàries per evitar-les i 
corregir-les 

 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
 
L’autor del projecte: 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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DOCUMENT PER ACONSEGUIR L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL C/NAVAS DE TOLOSA 69 ENTRE C/PARE FONT I 
C/ROGER DE LLÚRIA (PM-NDT 069)” 
 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
En data 21 d’octubre de 2011 es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Terrassa el projecte que porta per títol: “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare 
Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”. 
 
En data 24 de gener de 2012 i número de registre 112810, va entrar al registre de l’Ajuntament de 
Terrassa el mateix projecte esmentat amb tot un seguit d’aspectes tècnics corregits per tal d’obtenir 
l’aprovació definitiva. 
 
Per a poder aconseguir aquesta aprovació definitiva es va demanar un major detall dels projectes 
d’enderrocs. 
 
Així doncs, en data 31 de juliol de 2012 es varen presentar els següents documents: 
 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 6 naus industrials i 1 habitatge, carrer 
Pare Font 124, carrer Navas de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A, 82B i 83. 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 10 naus industrials. Al carrer Lepant 135 
i 133, carrer Navas de Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88. 

 
En data 23 d’octubre de 2012, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa varen emetre un Informe 
demanant completar unes deficiències que havien detectat en els dos projectes d’enderrocs esmentats 
anteriorment. En concret, es tractava de: 
 

1) Justificació de compliment del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener. 
2) Justificació de compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer. 
3) Justificació de compliment Decret 89/2010, de 29 de juny. 
4) Incorporació del full d’assumeix de la DF segons la normativa del POUM de Terrassa. 
 

Per tal de facilitar la tasca de revisió del compliment de les emenes, es considera convenient unir en un 
mateix document tant els projectes d’enderroc com les posteriors deficiències que es varen detectar. 
 
 
2.- OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT 
 
L’objecte del document que es presenta tot seguit es el de proveir d’un major detall dels enderroc del 
“Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”, 
així com justificar les deficiències detectades en data 23 d’octubre de 2012, per tal de poder obtenir 
l’aprovació definitiva del “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare Font i c/Roger de 
Llúria (PM-NDT 069)”. 
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3.- ÍNDEX DEL DOCUMENT 
 
VOLUM 1 DE 3: 
 
1.- Justificació del compliment de major detall dels projectes d’enderrocs: 

1.1.- Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 6 Naus industrials i 1 habitatge, carrer 
Pare Font 124, carrer Navas de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A, 82B i 83. 
1.2.- Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 10 naus industrials: Al carrer Lepant 
135 i 133, carrer Navas de Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88. 

 
VOLUM 2 DE 3: 
 
2.- Justificació de compliment del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener 

2.1.- Estudi de caracterització inicial de sòls 
2.2.- Estudi complementari de caracterització de la qualitat del sòl 
2.3.- Anàlisis quantitatiu de riscos 

 
VOLUM 3 DE 3: 
 
3.- Justificació de compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer 
 3.1.- Estudi de gestió de residus al projecte d’enderroc de sis naus industrials i un  

habitatge al c/Navas de Tolosa, 69 de Terrassa 
3.2.- Estudi de gestió de residus al projecte d’enderroc de deu naus industrials al  
c/Navas de Tolosa, 69 de Terrassa 

 
4.- Justificació de compliment Decret 89/2010, de 29 de juny 
 
5.- Incorporació del full d’assumeix de la DF segons la normativa del POUM de Terrassa 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.- JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DEL REIAL 
DECRET 105/2008, D’1 DE FEBRER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS AL 
PROJECTE D’ENDERROC DE SIS NAUS 

INDUSTRIALS I UN HABITATGE AL c/ NAVAS 
DE TOLOSA, 69 DE TERRASSA 



ÍNDEX 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS AL PROJECTE D’ENDERROC DE SIS NAUS 
INDUSTRIALS I UN HABITATGE AL c/NAVAS DE TOLOSA, 69 DE TERRASSA 

 
 

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 
 
MEMÒRIA 
1.- Antecedents 
2.- Objecte del present estudi de gestió de residus 
3.- Preliminars a l’estudi de gestió de residus 
4.- Introducció al projecte d’enderroc 
5.- Estimació i tipologia de residus generats 
6.- Mesures de prevenció de residus a l’obra 
7.- Operacions de gestió de residus 
8.- Normativa vigent aplicable a l’estudi (marc legal) 
9.- Pressupost 
10.- Documents de què consta el projecte 
11.- Conclusió 
 
DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 
 
1.- Índex plànols, situació i emplaçament (1 full) 
2.- Situació dels contenidors (1 full) 
 
DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 
 
Plec de prescripcions tècniques 
 
DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 
 
Amidaments 
Quadre de preus número 1 
Pressupostos parcials 
Pressupost general 
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MEMÒRIA 
 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS AL PROJECTE D’ENDERROC DE SIS NAUS 
INDUSTRIALS I UN HABITATGE AL c/NAVAS DE TOLOSA, 69 DE TERRASSA 

 
Índex 
 
1.- Antecedents ............................................................................................................................................. 1 
2.- Objecte del present estudi de gestió de residus ...................................................................................... 2 
3.- Preliminars a l’estudi de gestió de residus ............................................................................................... 2 
4.- Introducció del projecte d’enderroc .......................................................................................................... 2 
5.-  Estimació i tipologia de residus generats................................................................................................ 3 
6.- Mesures per la prevenció de residus a l’obra .......................................................................................... 5 
7.- Operacions de gestió de residus ............................................................................................................. 6 
8.- Normativa vigent aplicable a l’estudi (Marc legal) .................................................................................. 11 
9.- Pressupost ............................................................................................................................................. 12 
10.- Documents de què consta el projecte ................................................................................................. 12 
11.- Conclusió ............................................................................................................................................. 13 
 
 
1.- ANTECEDENTS 
 
En data 21 d’octubre de 2011 es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Terrassa el projecte que porta per títol: “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare 
Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”. 
 
En data 24 de gener de 2012 i número de registre 112810, va entrar al registre de l’Ajuntament de 
Terrassa el mateix projecte esmentat amb tot un seguit d’aspectes tècnics corregits per tal d’obtenir 
l’aprovació definitiva. 
 
Per a poder aconseguir aquesta aprovació definitiva es va demanar un major detall dels projectes 
d’enderrocs. 
 
Així doncs, en data 31 de juliol de 2012 es varen presentar els següents documents: 
 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 6 naus industrials i 1 habitatge, carrer 
Pare Font 124, carrer Navas de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A, 82B i 83. 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 10 naus industrials. Al carrer Lepant 135 
i 133, carrer Navas de Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88. 

 
En data 23 d’octubre de 2012, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa varen emetre un Informe 
demanant completar unes deficiències que havien detectat en els dos projectes d’enderrocs esmentats 
anteriorment. En concret, es tractava de: 
 

1) Justificació de compliment del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener. 
2) Justificació de compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer. 
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3) Justificació de compliment Decret 89/2010, de 29 de juny. 
4) Incorporació del full d’assumeix de la DF segons la normativa del POUM de Terrassa. 

 
 

2.- OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
L’objecte del present estudi de gestió de residus es corregir la segona deficiència detectada, on cal donar 
compliment al Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer, essent aquesta una de les condicions necessàries per 
tal de poder obtenir l’aprovació definitiva del “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre 
c/Pare Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”. 
 
 

3.- PRELIMINARS A L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El Pla de Gestió de Residus es basa en el RD 105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i enderroc. També es basa en el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC). 
 
L’objecte del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres 
d’execució del “Projecte d’urbanització del carrer Navas de Tolosa, 69 tram entre el carrer del Pare Font i 
el carrer Roger de Llúria. 
 
Un segon objectiu és la de preveure la quantitat de residus que es generaran durant l’execució de les 
obres, descriure la seva gestió assegurant que els residus destinats a operacions d’eliminació rebin un 
tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de l’activitat projectada. 
 
L’objectiu principal del Pla és la d’internalitzar la gestió dels residus en l’obra per tal de millorar la seva 
gestió, minimitzant i classificant en origen.  
 

 

4.- INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE D’ENDERROC 
 
Les naus i habitatge objecte de demolició del present annex es detallen a continuació: 
 

Nau 1: Navas de Tolosa, 83 
Nau 2-3: Navas de Tolosa, 81a-81b 
Nau 4: Navas de Tolossa, 69 bis 
Nau 5: Navas de Tolosa, 69 
Nau 6: Pare Font, 124 
Habitatge: Navas de Tolosa, 79 

 
Es tracta, per tant, de la demolició de deu naus, mencionades anteriorment, i generar un pla de gestió de 
residus per tal de preveure la quantitat de residus generats durant l’obra de demolició i la seva gestió per 
tal que rebin el tractament adequat i específic per cada tipologia de residu. 
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5.-  ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
Per tal de poder fer una planificació de la gestió correcte dels diferents residus en l’obra d’urbanització, 
ens basem en la quantitat de residus que es preveu generar i la seva naturalesa. 
  
Els passos que s’han de seguir per tal de tenir una bona estimació i tipologia son els següents: 

- Quantificar el residu per tipologia 
- Estimar el residu en tones i en metre cúbics 
- Codificar els residus segons els Catàleg Europeu de Residus, publicat a la llista europea de 

residus per l’ordre MAM/304/2002 del 8 de febrer. 
 
Els residus segons el RD105/2008 es classifiquen en: 
 

- Residus inerts: Es aquell residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap altra manera. No es biodegradable, no afecta negativament a altres 
matèries amb les quals entra en contacte de forma que no pugui donar lloca a contaminació del 
medi ambient o pugui ser perjudicial per la salut humana.  Els lixiviats totals, el contingut 
contaminant del residu i la eco toxicitat del lixiviat deurà ser insignificant, i en particular no haurà 
de suposar cap risc per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

 
- Residus no especials: són tots els residus que no es classifiquen com a inerts o especials. 
 
- Residus especials: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 

Degut a la quantitat dels residus no especials (com ferralla, fusta, plàstic, banals, paper i cartró) que es 
preveu generar a l’obra, no superen els límits descrits al RD105/2008, no es preveu la seva separació per 
fraccions, sinó que es preveu una separació en residus inerts, residus no especials i residus especials. 
 
Pel que fa al punt net per a residus especials s’haurà d’habilitar una zona impermeabilitzada a poder ser, 
coberta, relativament protegida dins dels límits de la zona. Aquesta hauran d’estar degudament 
identificats i gestionats segons criteris de l’Agència Catalana de Residus per un gestor autoritzat. 
S’adjunten les taules resum del volum de residu per cada tipologia 
 

Enderroc NAU INDUSTRIAL D'OBRA DE FÀBRICA (s=3334,41m2) 
Materials Tipologia Volum Real Volum aparent Pes 

  
Inert, No Especial, 
Especial m3 residu m3 residu kg 

170101(formigó) Inert 266,75 400,13 613531,44 
170102(maons) i 170103 (teules i 
materials ceràmics) 

Inert 
477,20 773,79 251483,04 

170802 (materials de construcció 
realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801*) 

No especial 

36,68 62,88 91696,28 
170407 (metalls barrejats) No especial 3,33 5,67 26008,40 
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170201 (fusta) No especial 30,01 50,86 18163,76 
170202 (vidre) Inert 1,00 1,67 2667,53 
170203 (plàstic) No especial 0,67 1,33 1333,76 
170904 (residus barrejats de 
construcció i enderroc diferents dels 
especificats en el codis 1709001, 
170902 i 170903) 

No especial 

2,00 3,33 20006,46 
170605 (amiant) Especial 8,37 - 15066,00 
Total   826,01 1299,66 1039956,66 
Total per tipologies Inert-formigó (170101) 266,75 400,13 613531,44 

Inert- ceràmica 
(170103) 477,20 773,79 251483,04 
Inert-vidre (170202) 1,00 1,67 2667,53 
NE-barreja (170904) 2,00 3,33 20006,46 
NE-guix (170802) 36,68 62,88 91696,28 
NE-metall (170407) 3,33 5,67 26008,40 
NE-fusta (170201) 30,01 50,86 18163,76 
NE-plàstic (170203) 0,67 1,33 1333,76 
E- Amiant (170605) 8,37 - 15066,00 

 
Taula 1. Estimació de residus d’enderroc de nau industrial d’obra de fàbrica 

 
Enderroc HABITATGE D'OBRA DE FÀBRICA (s=50,45 m2) 
Materials Tipologia Volum Real Volum aparent Pes 

  Inert, No Especial, Especial m3 residu m3 residu kg 
170101(formigó) Inert 1,84 2,76 4235,28 
170102(maons) i 170103 (teules i 
materials ceràmics) 

Inert 
15,19 24,62 8002,73 

170802 (materials de construcció 
realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801*) 

No especial 

2,42 4,15 6054,00 
170407 (metalls barrejats) No especial 0,03 0,04 196,76 
170201 (fusta) No especial 0,49 0,83 295,71 
170202 (vidre) Inert 0,01 0,02 26,91 
170203 (plàstic) No especial 0,01 0,02 20,18 
170904 (residus barrejats de 
construcció i enderroc diferents dels 
especificats en el codis 1709001, 
170902 i 170903) 

No especial 

0,23 0,39 2320,70 
Total   20,21 32,83 21152,26 
Total per tipologies Inert-formigó (170101) 1,84 2,76 4235,28 

Inert- ceràmica (170103) 15,19 24,62 8002,73 
Inert-vidre (170202) 0,01 0,02 26,91 
NE-barreja (170904) 0,23 0,39 2320,70 
NE-guix (170802) 2,42 4,15 6054,00 
NE-metall (170407) 0,03 0,04 196,76 
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NE-fusta (170201) 0,49 0,83 295,71 
NE-plàstic (170203) 0,01 0,02 20,18 

 
Taula 2. Estimació de residus d’enderroc d’habitatge d’obra de fàbrica 

 
 

Total 
Total per tipologies   Volum Real Volum aparent Pes (kg) 

Inert-formigó (170101) 268,59 402,89 617766,72 
Inert- ceràmica (170103) 506,98 822,08 267177,19 
Inert-vidre (170202) 1,01 1,68 2694,43 
NE-barreja (170904) 2,23 3,72 22327,16 
NE-guix (170802) 42,43 72,74 106086,30 
NE-metall (170407) 3,36 5,71 26205,15 
NE-fusta (170201) 32,78 55,55 19839,91 
NE-plàstic (170203) 0,68 1,35 1353,94 
E- Amiant (170605) 8,37 - 15066 

TOTAL 846,22 1332,49 1061108,92 
 

Taula 3. Total residus per tipologia 
 

 

6.- MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
En aquest punt, s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la demolició durant la fase d’obra. 

- Minimitzar la quantitat de residus generats fomentant la reutilització dels materials sempre que 
sigui possible. 

- Assegurar que tot el personal que treballa a l’obra, coneixen les seves obligacions en relació 
amb els residus i que es compleixen les normes i ordres dictades per la Direcció Tècnica. 

- S’ha de preveure la quantitat de materials necessaris per l’execució de l’obra, per tal d’evitar al 
màxim els sobrants d’execució. 

- S’ha de preveure zones d’emmagatzematge en llocs que quedin protegides, per tal d’evitar la 
ruptura de peces. 

- La separació selectiva s’ha de realitzar en el moment que s’originen els residus. Per una correcta 
segregació, és necessària la utilització de contenidors apropiats. 

- Els diferents contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients d’emmagatzematge i transport dels 
diversos residus, han d’estar degudament etiquetats. 

- Impedir que els residus líquids i orgànics es barregin fàcilment amb d’altres i els contaminin. Els 
residus s’han de dipositar als contenidors, sacs o dipòsits adequats.  
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7.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
7.1- Marc Legal 
 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret 89/2010 de 29 de juny 
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. A nivell estatal es 
troba regulada pel Real Decreto 105/2008 d’1 de febrer que regula la producció y gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
 
També cal seguir l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer sobre les operacions de valorització i eliminació 
de residus així com la llista europea de residus.  
 
 

7.2- Procés de desconstrucció 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Es realitzarà una separació selectiva dels residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests 
sempre separats de la resta).  
 
Els residus barrejats (inerts i no especials) seran derivats cap a instal·lacions on es faci un tractament 
previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoració o, en el 
cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
Els diferents contenidors dels residus hauran d’estar degudament senyalitzats segons el codi 
d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. També constarà el nom, direcció i telèfon del titular 
dels residus i la naturalesa dels riscs. Per cada una de las tipologies de residus tenim: 
 

- Residus inerts: Residus admesos la ceràmica, el formigó, les pedres, etc. Amb els següents 
codis: 

o CER 17 01 07: Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les 
especificades en el codi 17 01 06 

o CER 17 01 02: Maons. 
o  CER 17 01 03: Teules i materials ceràmics. 
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- Residus no especials admesos 

o CER 17 02 01: Fusta 
o CER 17 02 02: Vidre 
o CER 17 02 03: Plàstic 
o CER 17 04 07: Metalls barrejats 
o CER 17 04 11: Cables diferents als especificats al codi 17 04 10.   
o CER 17 08 02: Materials de construcció a partir de guix diferent de les especificacions 

en el codi 17 08 01. 

 
- Residus especials: 

o CER 17 06 05: Materials de construcció que conté amiant. 
o CER 17 09 03: Altres residus de construcció i demolicions (incloent els residus 

mesclats) que contenen substancies perilloses.  

 
 
Aquest símbol identifica als residus especials de forma genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus especials. No obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat a cadascun i senyalitzar els envasos corresponents d’acord amb la legislació 
vigent: 

 
 
7.3- Gestió interna dels residus 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
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 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 
de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 

 
 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 

un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 

 
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a 
ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

  
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 
 

Tipologia Pes (Tn) 
Inert-formigó (170101) 617,76 
Inert- ceràmica (170103) 259,48 
Inert-vidre (170202) 2,69 
NE-barreja (170904) 22,32 
NE-guix (170802) 97,75 
NE-metall (170407) 26,20 
NE-fusta (170201) 18,45 
NE-plàstic (170203) 1,35 
E- Amiant (170605) 15,06 

 
Taula 4. Resum pes residu per tipologia 

 
RESUM DE GESITÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l'obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació:   
■ Formigó: 80 Tn      
■ Maons, teules, ceràmics: 
40 Tn 

     

■ Metall: 2 Tn 
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■ Fusta: 1 Tn   
■ Vidre: 1 Tn 

   
  

■ Plàstic: 0,5 Tn 
   

  
□ Paper i cartró: 0,5 Tn         

Especials 

■ Zona habilitada per Residus Especials (amb tants bidons com 
calgui)   
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos    
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos 
dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la 
radiació, etc. 

   

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrant, etc.) 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts 

□ contenidors per inerts 
barrejats 

■ contenidors per inerts de formigó   

■ contenidors per inerts 
ceràmics 

■ contenidors per altres inerts   

□ contenidors o zona d'aplec per terres que van a 
abocador 

    

No especials 

■ contenidor per metall ■ contenidor per fusta     
■ contenidor per plàstic □ contenidor per paper i cartró   
■ contenidor per guix □ contenidor per…    
□ contenidor per la resta de residus No Especials 
barrejats   
□ contenidor per TOTS els residus No Especials 
barrejats     

Inerts + No 
Especials 

Inerts + No especials: □ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la pròpia 
obra 

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a 
l'abocador:   
(kg):  (m3):   
Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor que el volum inicial de 
residus petris) 
(kg):  (m3):       

  
 

 
   

 
 



Memòria 

 10

 
RESUM DE GESITÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 
 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, … 

Residus no 
especials 
 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODIS CER: 
170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de residus 
No especials).  

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Residus 
especials 
 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec 
habitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials. 

 
Taula 5. Resum de gestió dels residus dintre de l’obra 

 
 

7.4- Gestió externa dels residus 
 

Per tal de determinar quin és el millor transportista i gestor de residus s’ha cercat segons diferents criteris: 
- Gestors autoritzats 
- Proximitat a l’obra  
- Distància de l’obra al punt de deposició final 
- Costos d’acceptació 
- Abocament del material 
- Menor cost ambiental (desplaçament,...) 

 
La disposició actual de transportistes i gestors segons l’Agència de Residus de Catalunya es pot trobar en 
la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus. 
(http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RU) 
Les opcions externes de gestió proposades són: 
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RESUM DE GESITÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 

4 Destí dels residus segons 
tipologia 

Identificar els plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on 
es proposa gestionar els residus de la construcció: 

  Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions 
  Tones m3 Codi Nom 
  □ Reciclatge:           
  □ Planta de transferència           
  □ Planta de selecció           

  
■ Dipòsit  887,64 Tn  775,57  E-815.03 

PUIGFEL, 
SA 

 Pol. Ind. Can Canyadell 
urbanització Can Pi de la 
Serra 08191 Rubí 

  Residus no especials Quantitat estimada Gestor Observacions 
  Tones m3 Codi Nom 
  □ Reciclatge:           
  □ Reciclatge de metall           
  □ Reciclatge de fusta           
  □ Reciclatge de plàstic           
  □ Reciclatge paper-cartró           
  □ Reciclatge altres           

  
■ Planta de transferència  175,81 Tn 81,48 E-796.02 

PUIGFEL, 
SA 

 Pol. Ind. Can Jardí Pedrera 
Solera, Comp. Schumann, 
s/n 08191 Rubí 

  □ Planta de selecció            
  □ Dipòsit           
  Residus especials Quantitat estimada Gestor Observacions 
  Tones m3 Codi Nom 

  
■ Instal·lació de gesitó de 
residus especials 

 15,06  8,37  E-466.97  GRECAT   

 
Taula 6. Resum de gestió dels residus fora de l’obra 

 
 
8.- NORMATIVA VIGENT APLICABLE A L’ESTUDI (MARC LEGAL) 
 
Durant les obres d’enderroc objecte del present estudi, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió dels residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 

 REIAL DECRET 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda per l’amiant. 

 Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus. 
 Pla Nacional de residus de la construcció i demolició (PNRCD) 2001-2006  
 Llei 15/200, de modificació de la Llei 6/199, reguladora de residus 
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 REIAL DECRET 883/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 REIAL DECRET 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (<BOE> 86, d’11-4-2006). 

 REIAL DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 REIAL DECRET 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i enderroc. 

 
 
9.- PRESSUPOST 
 
Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos anuals de 
mà d’obra, materials i maquinària usuals a la zona. 
 
Referent a l’annex de gestió de residus annex al projecte d’enderroc de sis naus industrials i un habitatge 
unifamiliar, obtenim un Pressupost d’Execució Material de TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-
DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (35.922,09 €). 
 
Per aplicació d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), 
financeres i tota la resta derivades de l’execució del contracte, d’un 6% en concepte de benefici industrial, 
així com l’IVA vigent del 21% ens dóna un Pressupost d’Execució per Contracta de: CINQUANTA-UN 
MIL SET-CENTS VINT-I-IQUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (51.724,22 €). 

 
 

10.- DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE 
 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 
MEMÒRIA 
1.- Antecedents 
2.- Objecte del present estudi de gestió de residus 
3.- Preliminars a l’estudi de gestió de residus 
4.- Introducció al projecte d’enderroc 
5.- Estimació i tipologia de residus generats 
6.- Mesures de prevenció de residus a l’obra 
7.- Operacions de gestió de residus 
8.- Normativa vigent aplicable a l’estudi (marc legal) 
9.- Pressupost 
10.- Documents de què consta el projecte 
11.- Conclusió 
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DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 
1.- Índex plànols, situació i emplaçament (1 full) 
2.- Situació dels contenidors (1 full) 
 
DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 
Plec de prescripcions tècniques 
 
DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 
Amidaments 
Quadre de preus número 1 
Pressupostos parcials 
Pressupost general 
 
 

11.- CONCLUSIÓ 
 
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, així com a la resta de documents que s’adjunten, 
l’enginyer que a sota subscriu considera que l’estudi està totalment justificat, i té l’honor d’elevar-lo a la 
consideració de la superioritat competent. 
 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor de l’estudi de gestió de residus: 
 

 
 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (col·legiat núm. 6.513) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de Terrassa, per 
l’execució del Projecte d’enderrocs annex al projecte d’urbanització del carrer Navas de Tolosa, 69, tram entre el 
carrer del Pare Font i el carrer Roger de Llúria. 
 
 
2.- Objecte 
 
El present Plec de prescripcions tècniques de “L’Estudi de Gestió de residus de sis naus industrials i un 
habitatge” forma part del projecte d’enderrocs i conté els requeriments estipulats per la legislació vigent. Aquest 
document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran 
a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. En aquest estudi de Gestió de Residus i en conseqüència en el 
Pla de Gestió de Residus que d’ell es generi, serà d’aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques 
del projecte executiu.  

 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la Propietat.  
 
El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. Si degut a 
modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per la seva acceptació a la Propietat En el Pla s’haurà d’exposar quin sistema de seguiment i control 
documental es preveu desenvolupar durant l’obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla 
de Gestió de Residus. Aquest pla de gestió de residus, formarà part de la documentació contractual de l’obra un 
cop sigui aprovada pel Promotor i la Direcció Facultativa.  
 
El pla de Gestió de Residus ha d’incorporar: 
 

 Mesures de minimització i prevenció 
 Estimació i tipologia dels residus 
 Operacions de gestió de residus 
 Plec de Prescripcions Tècniques 
 Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus 
 Pressupost 

 
 

3.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, als efectes 
d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus continguts: 

 Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 
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 Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
 Tenir en compte l’evolució de la tècnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de treball i 

de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus. 
 Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als 

treballadors, respecte a l’organització de la feina, les condicions de treball, i la influencia dels factors 
ambientals al treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de demolició. 

 
 
4.- PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (PROMOTOR) 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 
 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en 
les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona 
física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que 
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 
 
 
4.1- obligacions i competències del promotor en matèria de gestió de residus de la 
construcció i demolició: 
 
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà: 
 

a) Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008: 
 

 L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció 
que es generaran en l’obra, condicionats d’acord a la llista europea de residus publicada per 
l’Ordre MAM7304/2002. 

 Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 
 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 

generin en l’obra. 
 Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels 

residus (contractista). 
 Plànols genèrics de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació i, en el seu 

cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars 
de l’obra i els seus sistemes d’execució, amb previ acord de la direcció facultativa de l’obra. 

 Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques del projecte, 
referent als aplecs, manipulació, separació i/o altres operacions de gestió de residus. 

 Una valoració del cost econòmic de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en un capítol independent. 
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 En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà fer un inventari dels residus 
perillosos que es generin, i la previsió de la seva retirada selectiva, per tal que no es barregin 
amb els altres de l’obra. 

 
b) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts a 

l’obra han esta gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de eliminació pel seu 
tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest R.D. La documentació 
corresponent a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents. 
 

c) En el cas d’obres sotmesos a llicència urbanística, contribuir, quan procedeixi, en termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en la dita llicència en relació amb els residus de construcció i 
demolició de l’obra. 

 
 
5.- POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (CONTRACTISTA) 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Contractista:  
 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i que no ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.  
 
 
5.1.- Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició  
 

a) El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de Residus de construcció i demolició que 
es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008.Aquest 
Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut de l’Estudi de Gestió de Residus del projecte i 
deurà ser aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat. 

 
b) Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

 
c) En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per sí 

mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor de residus autoritzat amb l’aportació de la 
documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. Els 
residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de 
reutilització, de reciclatge o altres formes de valorització.  
 

d) El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre que es troben en el seu poder, a mantenirlos en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que 
impedeixin o dificultin la seva posterior valorització o eliminació. 
 

e) El posseïdor estarà obligat a sufragar els costos de gestió dels residus i a lliurar al productor la 
documentació acreditativa i els certificats que es fa referència a l’art. .3 del RD 105/2008, així com 
mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents 
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6.- DIRECTOR DE L’OBRA 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera Director d’Obra:  
 
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el desenvolupament de l'obra 
en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 
llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat.  
 
 
6.1.- Funcions del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus 
 

a) Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.  

b) Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de Residus 
del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les obres.  

 
c) Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 

moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus.  
 

d) Exigir al Contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts 
en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de valorització o 
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 
 

e) Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que 
siguin preceptius. 
 

f) Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor de l’estudi de gestió de residus: 
 

 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 6.513)
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                   PRESSUOPST GENERAL 



Núm: Capítol: Cost capítol: Percentatge:

1 GESTIÓ DE RESIDUS 35.922,09 100,00
1.1 INERT 15.595,84 43,42
1.2 NO ESPECIAL 3.586,25 9,98
1.3 ESPECIAL 16.740,00 46,60

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 35.922,09 100,00

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a l'esmentada quantitat de:

TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (35,922,09 €)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 35.922,09

   13,00% DESPESES GENERALS: 4.669,87

   6,00% BENEFICI INDUSTRIAL: 2.155,33

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA: 42.747,29

   21% IVA: 8.976,93

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 51.724,22

Ascendeix el present Pressupost d'Execució per Contracte a l'esmentada quantitat de:

CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (51,724,22 €)

Terrassa, a juliol de l'any 2016
L’autor de l'estudi de gestió de residus:

Jordi Quera Miró
Engeinyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm: 6.513)

PRESSUPOST GENERAL ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS AL PROJECTE D'ENDERROC DE SIS NAUS INDUSTRIALS I 
UN HABITATGE AL c/NAVAS DE TOLOSA, 69 DE TERRASSA
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MEMÒRIA 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS AL PROJECTE D’ENDERROCS DE DEU 
NAUS INDUSTRIALS AL c/NAVAS DE TOLOSA,69 DE TERRASSA 

 
Índex 
 
1.- Antecedents ............................................................................................................................................. 1 
2.- Objecte del present estudi de gestió de residus ...................................................................................... 2 
3.- Preliminars a l’estudi de gestió de residus ............................................................................................... 2 
4.- Introducció del projecte d’enderrocs ........................................................................................................ 2 
5.- Estimació i tipologia de residus generats ................................................................................................ 3 
6.- Mesures per la prevenció de residus a l’obra .......................................................................................... 4 
7.- Operacions de gestió de residus ............................................................................................................. 5 
8.- Normativa vigent aplicable a l’estudi (Marc legal) .................................................................................. 10 
9.- Pressupost ............................................................................................................................................. 11 
10.- Documents de què consta el projecte ................................................................................................. 11 
11.- Conclusió ............................................................................................................................................. 12 
 
 

1.- ANTECEDENTS 
 
En data 21 d’octubre de 2011 es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Terrassa el projecte que porta per títol: “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre c/Pare 
Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”. 
 
En data 24 de gener de 2012 i número de registre 112810, va entrar al registre de l’Ajuntament de 
Terrassa el mateix projecte esmentat amb tot un seguit d’aspectes tècnics corregits per tal d’obtenir 
l’aprovació definitiva. 
 
Per a poder aconseguir aquesta aprovació definitiva es va demanar un major detall dels projectes 
d’enderrocs. 
 
Així doncs, en data 31 de juliol de 2012 es varen presentar els següents documents: 
 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 6 naus industrials i 1 habitatge, carrer 
Pare Font 124, carrer Navas de Tolosa 69, 69bis, 79, 81A, 82B i 83. 

 Annex al Projecte d’urbanització: Projecte d’enderroc de 10 naus industrials. Al carrer Lepant 135 
i 133, carrer Navas de Tolosa 82, 84, 84bis, 86 i 88. 

 
En data 23 d’octubre de 2012, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa varen emetre un Informe 
demanant completar unes deficiències que havien detectat en els dos projectes d’enderrocs esmentats 
anteriorment. En concret, es tractava de: 
 

1) Justificació de compliment del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener. 
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2) Justificació de compliment del Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer. 
3) Justificació de compliment Decret 89/2010, de 29 de juny. 
4) Incorporació del full d’assumeix de la DF segons la normativa del POUM de Terrassa. 

 
 
2.- OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
L’objecte del present estudi de gestió de residus es corregir la segona deficiència detectada, on cal donar 
compliment al Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer, essent aquesta una de les condicions necessàries per 
tal de poder obtenir l’aprovació definitiva del “Projecte d’urbanització del c/Navas de Tolosa 69 entre 
c/Pare Font i c/Roger de Llúria (PM-NDT 069)”. 
 
 

3.- PRELIMINARS A L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El Pla de Gestió de Residus es basa en el RD 105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i enderroc. També es basa en el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC). 
 
L’objecte del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres 
d’execució del “Projecte d’urbanització del carrer Navas de Tolosa, 69 tram entre el carrer del Pare Font i 
el carrer Roger de Llúria. 
 
Un segon objectiu és la de preveure la quantitat de residus que es generaran durant l’execució de les 
obres, descriure la seva gestió assegurant que els residus destinats a operacions d’eliminació rebin un 
tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de l’activitat projectada. 
 
L’objectiu principal del Pla és la d’internalitzar la gestió dels residus en l’obra per tal de millorar la seva 
gestió, minimitzant i classificant en origen.  
 
 

4.- INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE D’ENDERROCS 
 
La totalitat de les naus i habitatge objecte de demolició del present annex es detallen a continuació: 
 

Nau 1: Navas de Tolosa, 88 Nau 6: Lepanto, 133 interior 
Nau 2: Lepanto, 135 Nau 7: Navas de Tolosa, 82 
Nau 3: Lepanto, 133 Nau 8: Navas de Tolosa, 84 
Nau 4: Lepanto 133 interior Nau 9: Navas de Tolosa, 84 bis 
Nau 5: Lepanto, 133 interior Nau 10: Navas de Tolosa, 86 

 
Es tracta per tant, de la demolició de deu naus, mencionades anteriorment, i generar un pla de gestió de 
residus per tal de preveure la quantitat de residus generats durant l’obra de demolició i la seva gestió per 
tal que rebin el tractament adequat i específic per cada tipologia de residu. 
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5.- ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
Per tal de poder fer una planificació de la gestió correcte dels diferents residus en l’obra d’urbanització, 
ens basem en la quantitat de residus que es preveu generar i la seva naturalesa. 
  
Els passos que s’han de seguir per tal de tenir una bona estimació i tipologia son els següents: 

- Quantificar el residu per tipologia 
- Estimar el residu en tones i en metre cúbics 
- Codificar els residus segons els Catàleg Europeu de Residus, publicat a la llista europea de 

residus per l’ordre MAM/304/2002 del 8 de febrer. 
 
Els residus segons el RD105/2008 es classifiquen en: 
 

- Residus inerts: Es aquell residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap altra manera. No es biodegradable, no afecta negativament a altres 
matèries amb les quals entra en contacte de forma que no pugui donar lloca a contaminació del 
medi ambient o pugui ser perjudicial per la salut humana.  Els lixiviats totals, el contingut 
contaminant del residu i la eco toxicitat del lixiviat deurà ser insignificant, i en particular no haurà 
de suposar cap risc per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

 
- Residus no especials: són tots els residus que no es classifiquen com a inerts o especials. 

 
- Residus especials: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
 

Degut a la quantitat dels residus no especials (com ferralla, fusta, plàstic, banals, paper i cartró) que es 
preveu generar a l’obra, no superen els límits descrits al RD105/2008, no es preveu la seva separació per 
fraccions, sinó que es preveu una separació en residus inerts, residus no especials i residus especials. 
 
Pel que fa al punt net per a residus especials s’haurà d’habilitar una zona impermeabilitzada a poder ser, 
coberta, relativament protegida dins dels límits de la zona. Aquesta hauran d’estar degudament 
identificats i gestionats segons criteris de l’Agència Catalana de Residus per un gestor autoritzat. 
 
S’adjunten les taules resum del volum de residu per cada tipologia: 
 

Enderroc NAU INDUSTRIAL D'OBRA DE FÀBRICA 
Materials Tipologia Volum Real Volum aparent Pes 

  
Inert, No Especial, 
Especial (m3 residu) (m3 residu) (kg) 

170101(formigó) Inert 373,46 560,19 858953,92 
170102(maons) i 170103 (teules i 
materials ceràmics) 

Inert 
809,16 1312,08 426427,05 

170802 (materials de construcció 
realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801*) 

No especial 

34,85 59,74 87119,86 
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170407 (metalls barrejats) No especial 2,49 4,23 19415,28 
170201 (fusta) No especial 94,59 160,30 57250,20 
170202 (vidre) No especial 0,46 0,76 1215,84 
170203 (plàstic) No especial 0,48 0,97 967,14 
170904 (residus barrejats de 
construcció i enderroc diferents 
dels especificats en el codis 
1709001, 170902 i 170903) 

No especial 

1,44 2,40 14376,46 
170605 (amiant) Especial 12,90 - 23220,00 
Total   1329,82 2100,67 1488945,76 
Total per tipologies Inert-formigó (170101) 373,46 560,19 858953,92 

Inert- ceràmica 
(170103) 809,16 1312,08 426427,05 
Inert-vidre (170202) 0,46 0,76 1215,84 
NE-barreja (170904) 1,44 2,40 14376,46 
NE-guix (170802) 34,85 59,74 87119,86 
NE-metall (170407) 2,49 4,23 19415,28 
NE-fusta (170201) 94,59 160,30 57250,20 
NE-plàstic (170203) 0,48 0,97 967,14 
Especial 12,90 - 23220,00 

 
Taula 1. Estimació de residus d’enderroc de nau industrial d’obra de fàbrica 

 
 

6.- MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
En aquest punt, s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la demolició durant la fase d’obra. 

- Minimitzar la quantitat de residus generats fomentant la reutilització dels materials sempre que 
sigui possible. 

- Assegurar que tot el personal que treballa a l’obra, coneixen les seves obligacions en relació 
amb els residus i que es compleixen les normes i ordres dictades per la Direcció Tècnica. 

- S’ha de preveure la quantitat de materials necessaris per l’execució de l’obra, per tal d’evitar al 
màxim els sobrants d’execució. 

- S’ha de preveure zones d’emmagatzematge en llocs que quedin protegides, per tal d’evitar la 
ruptura de peces. 

- La separació selectiva s’ha de realitzar en el moment que s’originen els residus. Per una correcta 
segregació, és necessària la utilització de contenidors apropiats. 

- Els diferents contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients d’emmagatzematge i transport dels 
diversos residus, han d’estar degudament etiquetats. 

- Impedir que els residus líquids i orgànics es barregin fàcilment amb d’altres i els contaminin. Els 
residus s’han de dipositar als contenidors, sacs o dipòsits adequats.  
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7.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
7.1.- Marc Legal 
 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret 89/2010 de 29 de juny 
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. A nivell estatal es 
troba regulada pel Real Decreto 105/2008 d’1 de febrer que regula la producció y gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
 
També cal seguir l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer sobre les operacions de valorització i eliminació 
de residus així com la llista europea de residus.  
 
 

7.2- Procés de desconstrucció 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Es realitzarà una separació selectiva dels residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests 
sempre separats de la resta).  
 
Els residus barrejats (inerts i no especials) seran derivats cap a instal·lacions on es faci un tractament 
previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoració o, en el 
cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
Els diferents contenidors dels residus hauran d’estar degudament senyalitzats segons el codi 
d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. També constarà el nom, direcció i telèfon del titular 
dels residus i la naturalesa dels riscs. Per cada una de las tipologies de residus tenim: 
 

- Residus inerts: Residus admesos la ceràmica, el formigó, les pedres, etc. Amb els següents 
codis: 

o CER 17 01 07: Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les 
especificades en el codi 17 01 06 

o CER 17 01 02: Maons. 
o  CER 17 01 03: Teules i materials ceràmics. 
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- Residus no especials admesos 

o CER 17 02 01: Fusta 
o CER 17 02 02: Vidre 
o CER 17 02 03: Plàstic 
o CER 17 04 07: Metalls barrejats 
o CER 17 04 11: Cables diferents als especificats al codi 17 04 10.   
o CER 17 08 02: Materials de construcció a partir de guix diferent de les especificacions 

en el codi 17 08 01. 

 
- Residus especials: 

o CER 17 06 05: Materials de construcció que conté amiant. 
o CER 17 09 03: Altres residus de construcció i demolicions (incloent els residus 

mesclats) que contenen substancies perilloses.  

 
 
Aquest símbol identifica als residus especials de forma genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada pels residus especials. No obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat a cadascun i senyalitzar els envasos corresponents d’acord amb la legislació 
vigent: 

 
 
 

7.3- Gestió interna dels residus 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
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 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 
de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 

 
 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 

un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 

 
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a 
ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

  
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 
 

 Tipologia Tn 
Inert-formigó (170101) 858,95 
Inert- ceràmica (170103) 426,42 
Inert-vidre (170202) 1,22 
NE-barreja (170904) 14,37 
NE-guix (170802) 87,12 
NE-metall (170407) 19,41 
NE-fusta (170201) 57,25 
NE-plàstic (170203) 0,97 
Especial 23,22 

 
Taula 2. Resum pes del residu per tipologia 
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RESUM DE GESITÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra 
de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació:   

■ Formigó: 80 Tn      
■ Maons, teules, ceràmics: 40 Tn      
■ Metall: 2 Tn 

   
  

■ Fusta: 1 Tn   
□ Vidre: 1 Tn 

   
  

□ Plàstic: 0,5 Tn 
   

  
□ Paper i cartró: 0,5 Tn         

Especials 

■ Zona habilitada per Residus Especials (amb tants bidons com calgui)   
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge 
d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos    
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.    
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrant, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts 
□ contenidors per inerts barrejats ■ contenidors per inerts de formigó   
■ contenidors per inerts ceràmics ■ contenidors per altres inerts   
□ contenidors o zona d'aplec per terres que van a abocador     

No especials 

■ contenidor per metall ■ contenidor per fusta     
■ contenidor per plàstic □ contenidor per paper i cartró   
■ contenidor per guix □ contenidor per…    
□ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats   
□ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats     

Inerts + No Especials Inerts + No especials: □ contenidor amb Inerts i No Especials 
barrejats 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:   
(kg):  (m3):   
Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament, un 30% menor que el volum inicial de residus petris) 

(kg):  (m3):       
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RESUM DE GESITÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la 
separació selectiva prevista. 

Inerts 
 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, … 

Residus no 
especials 
 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODIS CER: 170201, 
170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de residus No especials).  

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 

          
Residus especials 
 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habitada pels residus 
Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de 
residus Especials. 

 
Taula 3. Resum de gestió dels residus dintre de l’obra 

 
 

7.4.- Gestió externa dels residus 
 

Per tal de determinar quin és el millor transportista i gestor de residus s’ha cercat segons diferents criteris: 
- Gestors autoritzats 
- Proximitat a l’obra  
- Distància de l’obra al punt de deposició final 
- Costos d’acceptació 
- Abocament del material 
- Menor cost ambiental (desplaçament,...) 

La disposició actual de transportistes i gestors segons l’Agència de Residus de Catalunya es pot trobar en 
la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus. 
(http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RU) 
Les opcions externes de gestió proposades són: 
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RESUM DE GESITÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 

4 Destí dels residus segons 
tipologia 

Identificar els plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra 
on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

  Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions 
  Tones m3 Codi Nom 
  □ Reciclatge:           
  □ Planta de transferència           
  □ Planta de selecció           

  
■ Dipòsit  1.286,59   1.183,07  E-815.03 

 PUIGFEL
, SA 

 Pol. Ind. Can Canyadell 
urbanització Can Pi de la 
Serra 08191 Rubí 

  Residus no especials Quantitat estimada Gestor Observacions 
  Tones m3 Codi Nom 
  □ Reciclatge:           
  □ Reciclatge de metall           
  □ Reciclatge de fusta           
  □ Reciclatge de plàstic           
  □ Reciclatge paper-cartró           
  □ Reciclatge altres           

  

■ Planta de transferència  179,13 133,85 E-796.02 
PUIGFEL, 
SA 

 Pol. Ind. Can Jardí 
Pedrera Solera, Comp. 
Schumann, s/n 08191 
Rubí 

  □ Planta de selecció            
  □ Dipòsit           
  Residus especials Quantitat estimada Gestor Observacions 
  Tones m3 Codi Nom 

  
■ Instal·lació de gestió de 
residus especials 

23,22  12,90  E-466.97 
 GRECA
T 

  

 
Taula 4. Resum de gestió dels residus fora de l’obra 

 
 

8.- NORMATIVA VIGENT APLICABLE A L’ESTUDI (MARC LEGAL) 
 
Durant les obres d’enderroc objecte del present estudi, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió dels residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 

 REIAL DECRET 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda per l’amiant. 

 Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus. 
 Pla Nacional de residus de la construcció i demolició (PNRCD) 2001-2006  
 Llei 15/200, de modificació de la Llei 6/199, reguladora de residus 
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 REIAL DECRET 883/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 REIAL DECRET 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (<BOE> 86, d’11-4-2006). 

 REIAL DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 REIAL DECRET 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i enderroc. 

 
 
9.- PRESSUPOST 
 
Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos anuals de 
mà d’obra, materials i maquinària usuals a la zona. 
 
Referent a l’annex de gestió de residus annex al projecte d’enderroc, obtenim un Pressupost d’Execució 
Material de CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS(55.231,68 €). 
 
Per aplicació d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), 
financeres i tota la resta derivades de l’execució del contracte, d’un 6% en concepte de benefici industrial, 
així com l’IVA vigent del 21% ens dóna un Pressupost d’Execució per Contracta de: SETANTA-NOU 
MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS (79.528,10 €). 
 
 

10.- DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE 
 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 
MEMÒRIA 
1.- Antecedents 
2.- Objecte del present estudi de gestió de residus 
3.- Preliminars a l’estudi de gestió de residus 
4.- Introducció del projecte d’enderrocs 
5.- Estimació i tipologia de residus generats 
6.- Mesures de prevenció de residus a l’obra 
7.- Operacions de gestió de residus 
8.- Normativa vigent aplicable a l’estudi (marc legal) 
9.- Pressupost 
10.- Documents de què consta el projecte 
11.- Conclusions 
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DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 
1.- Índex plànols, situació i emplaçament (1 full) 
2.- Situació i emplaçament (1 full) 
 
DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 
Plec de prescripcions tècniques 
 
DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 
Amidaments 
Quadre de preus número 1 
Quadre de preus número 2 
Pressupostos parcials 
Pressupost general 
 
 

11.- CONCLUSIÓ 
 
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, així com a la resta de documents que s’adjunten, 
l’enginyer que a sota subscriu considera que l’estudi està totalment justificat, i té l’honor d’elevar-lo a la 
consideració de la superioritat competent. 
 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor de l’estudi de gestió de residus: 
 

 
 
 
Jordi Quera Miró 
Engeniyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm: 6.513) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de Terrassa, per 
l’execució del Projecte d’enderrocs annex al projecte d’urbanització del carrer Navas de Tolosa, 69, tram entre el 
carrer del Pare Font i el carrer Roger de Llúria. 
 
 
2.- OBJECTE 
 
El present Plec de prescripcions tècniques de “L’Estudi de Gestió de residus de deu naus industrials” forma part 
del projecte d’enderrocs i conté els requeriments estipulats per la legislació vigent. Aquest document recull les 
directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el 
Pla de Gestió de Residus. En aquest estudi de Gestió de Residus i en conseqüència en el Pla de Gestió de 
Residus que d’ell es generi, serà d’aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del projecte 
executiu.  

 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la Propietat.  
 
El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. Si degut a 
modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per la seva acceptació a la Propietat En el Pla s’haurà d’exposar quin sistema de seguiment i control 
documental es preveu desenvolupar durant l’obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla 
de Gestió de Residus. Aquest pla de gestió de residus, formarà part de la documentació contractual de l’obra un 
cop sigui aprovada pel Promotor i la Direcció Facultativa.  
 
El pla de Gestió de Residus ha d’incorporar: 

 Mesures de minimització i prevenció 
 Estimació i tipologia dels residus 
 Operacions de gestió de residus 
 Plec de Prescripcions Tècniques 
 Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus 
 Pressupost 

 
 
3.- Definicions i competències dels agents del fet constructiu 
 
D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, als efectes 
d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus continguts: 

 Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 
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 Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
 Tenir en compte l’evolució de la tècnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de treball i 

de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus. 
 Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als 

treballadors, respecte a l’organització de la feina, les condicions de treball, i la influencia dels factors 
ambientals al treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de demolició. 

 
 
4.- PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (PROMOTOR) 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 
 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en 
les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona 
física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que 
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 
 
 
4.1.- Obligacions i competències del Promotor en matèria de Gestió de Residus de 
la construcció i demolició 
 
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà: 
 

a) Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008: 
 

 L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció 
que es generaran en l’obra, condicionats d’acord a la llista europea de residus publicada per 
l’Ordre MAM7304/2002. 

 Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 
 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 

generin en l’obra. 
 Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels 

residus (contractista). 
 Plànols genèrics de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació i, en el seu 

cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars 
de l’obra i els seus sistemes d’execució, amb previ acord de la direcció facultativa de l’obra. 

 Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques del projecte, 
referent als aplecs, manipulació, separació i/o altres operacions de gestió de residus. 

 Una valoració del cost econòmic de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en un capítol independent. 
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 En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà fer un inventari dels residus 
perillosos que es generin, i la previsió de la seva retirada selectiva, per tal que no es barregin 
amb els altres de l’obra. 

 
b) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts a 

l’obra han esta gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de eliminació pel seu 
tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest R.D. La documentació 
corresponent a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents. 
 

c) En el cas d’obres sotmesos a llicència urbanística, contribuir, quan procedeixi, en termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en la dita llicència en relació amb els residus de construcció i 
demolició de l’obra. 

 
 
5.- POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (CONTRACTISTA) 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Contractista:  
 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i que no ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.  
 
 
5.1.- Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició  
 

a) El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de Residus de construcció i demolició que 
es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008.Aquest 
Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut de l’Estudi de Gestió de Residus del projecte i 
deurà ser aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat. 

 
b) Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

 
c) En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per sí 

mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor de residus autoritzat amb l’aportació de la 
documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. Els 
residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de 
reutilització, de reciclatge o altres formes de valorització.  
 

d) El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre que es troben en el seu poder, a mantenirlos en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que 
impedeixin o dificultin la seva posterior valorització o eliminació. 
 

e) El posseïdor estarà obligat a sufragar els costos de gestió dels residus i a lliurar al productor la 
documentació acreditativa i els certificats que es fa referència a l’art. .3 del RD 105/2008, així com 
mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents 
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6.- DIRECTOR DE L’OBRA 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera Director d’Obra:  
 
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el desenvolupament de l'obra 
en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 
llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat.  
 
 
6.1.- Funcions del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus 
 

a) Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.  

b) Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de Residus 
del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les obres.  

 
c) Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 

moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus.  
 

d) Exigir al Contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts 
en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de valorització o 
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 
 

e) Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que 
siguin preceptius. 
 

f) Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor de l’estudi de gestió de residus: 

 
 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
                   PRESSUOPST GENERAL 



Núm: Capítol: Cost capítol: Percentatge:

1 GESTIÓ DE RESIDUS 55.231,68 100,00
1.1 INERT 23.693,68 42,90
1.2 NO ESPECIAL 5.738,00 10,39
1.3 ESPECIAL 25.800,00 46,71

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 55.231,68 100,00

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a l'esmentada quantitat de:

CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (55,231,68 €)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 55.231,68

   13,00% DESPESES GENERALS: 7.180,12

   6,00% BENEFICI INDUSTRIAL: 3.313,90

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA: 65.725,70

   21% IVA: 13.802,40

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 79.528,10

Ascendeix el present Pressupost d'Execució per Contracte a l'esmentada quantitat de:

SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS (79,528,10 €)

Terrassa, a juliol de l'any 2016
L’autor de l'estudi de gestió de residus:

Jordi Quera Miró
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513)

PRESSUPOST GENERAL ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS AL PROJECTE D'ENDERROC DE DEU NAUS INDUSTRIALS 
AL c/NAVAS DE TOLOSA, 69 DE TERRASSA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.- JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DECRET 
89/2010, DE 29 DE JUNY 



Justificació compliment Decret 89/2010, de 29 de juny 

1 
 

4.- JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY 
 
Segons el Decret 89/2010, de 29 de juny, mitjançant el qual s’aprova el programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya, el qual regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en el moment d’obtenir la llicència 
d’obres, cal dipositar una fiança en raó d’11 euros/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, per tal 
de garantir que els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. 
 
Es per aquest motiu, que la nova empresa propietària del present actiu, Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es compromet a fer el pagament de les taxes en el 
moment en que siguin sol·licitades per l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor de l’estudi de gestió de residus: 
 
 

 
 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- INCORPORACIÓ DEL FULL D’ASSUMEIX DE 
LA DF SEGONS LA NORMATIVA DEL POUM DE 

TERRASSA 
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5.- INCORPORACIÓ DE FULL D’ASSUMEIX DE LA DF SEGONS LA 
NORMATIVA DEL POUM DE TERRASSA 
 
La nova empresa propietària del present actiu, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (Sareb) es compromet a lliurar el full d’assumeix de la direcció facultativa de 
les obres a l’Ajuntament de Terrassa abans que s’iniciïn les obres d’enderroc. 
 
 
 
 
Terrassa, a juliol de l’any 2016 
L’autor de l’estudi de gestió de residus: 
 
 

 
 
 
Jordi Quera Miró 
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 6.513) 
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