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M. MEMÒRIA 

M1. Identificació i objecte del projecte 

M1.1. Títol del projecte 

El títol del projecte objecte d’aquesta documentació és “Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del 
PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds publica de l’àmbit dels dos 
polígons, a Terrassa”. 

M1.2. Objecte del projecte 

El projecte objecte d’aquesta documentació sorgeix de la necessitat de reordenar l’accés sud a Terrassa 
augmentant les zones verdes, redefinir l’urbanització de l’àmbit que discorre entre els carrers Tren Baix i la 
Rambleta del Pare Alegre, fer més permeables els fronts d’edificació, culminar les testeres dels conjunts 
d’edificació existents consolidats i modificar la configuració dels carrers i teixit urbà de la zona. 

La proposta presentada reprèn el fil de la MPPOUM del 2012 on es planteja la modificació i urbanització del sector 
que inclou el Pla de Millora del Sector de la Rambleta del Pare Alegre.  

L’àmbit d’actuació discorre dins el sector del Pla de Millora PM-PRPA035 compres entre les parcel·les limitades per 
la Rambleta del Pare Alegre, a ponent, el carrer Tren Baix a llevant, el carrer Pintor Fortuny al nord i el carrer del 
Doctor Torras i Bages al sud. 

El Pla de Millora Urbana PM-PRPA035 es desenvoluparà en dos polígons d’actuació, el polígon d’actuació 1 
(PAU1) i polígon d’actuació 2 (PAU2) i pretén desenvolupar en l’àmbit delimitat una nova àrea on poder emplaçar 
nous usos destinats a potenciar l’activitat econòmica, revitalitzar les plantes baixes de comerç actuals i dotar 
aquesta part de la ciutat de nou sostre residencial a més de noves zones verdes, tot millorant l’espai pel vianant, 
fer més permeables els fronts edificatoris i millorar, en general, el teixit urbà de la zona. Es cerca en definitiva la 
transformació d’aquest sector significatiu de la ciutat. 

L’àmbit del polígon d’actuació 1 (PAU1) es troba entre les parcel·les limitades per la Rambleta del Pare Alegre, a 
ponent, el carrer Tren Baix a llevant, el carrer Gasómetre al nord i el carrer del Doctor Torras i Bages al sud. L’àmbit 
del polígon d’actuació 2 (PAU2) complementa el carrer del Tren Baix entre les cruïlles del carrer Pintor Fortuny al 
nord i el carrer del Gasómetre al sud i les corresponents cruïlles. 

La proposta planteja incrementar les superfícies d’espais lliures que fixa la MPPOUM, en uns 2.000m2 
aproximadament el que incrementa en 41,28% els requeriments del planejament general. A més es proposen 
localitzacions concretes a l’objecte que aquesta ampliació s’ajusti als criteris de ciutat establerts des de 
l’Ajuntament, tot prioritzant els vianants i l’ús col·laboratiu de l’espai públic.  

El present projecte planteja d’aquesta manera, l’urbanització del carrer Tren Baix i les seves cruïlles del primer 
polígon, l’anomenat PAU1 del Pla de Millora Urbana PM-PRPA035, aquest discorre entre els carrers Gasómetre i 
Doctor Torres i Bages. Així com l’urbanització del tram de la Rambleta del Pare Alegre entre els carrers de Lepant i 
Doctor Torres i Bages i les seves cruïlles. De la mateixa manera és presenta en forma d’annex a nivell de projecte 
bàsic l’anomenat PAU2 del mateix PM-PRPA035 i dels sòls privats de servituds publica de l’àmbit dels dos 
polígons, que disposen d’aparcament sota rasant, els quals s’executaran posteriorment a l’edificació i formen part 
dels projectes d’edificació. 

És per tant objecte del present projecte renovar íntegrament els paviments de l’àmbit d’actuació així com millorar 
l'accessibilitat, procurar la presència de verd, i modernitzar els sistemes d’instal·lacions afectats. 

Els principals objectius del projecte són: 

- Definir i determinar les exigències tècniques i justificar i desenvolupar la solució òptima adoptada en relació 
amb les necessitats d’una obra municipal urbanitzadora o ordinària determinada i redactar el projecte 
d’acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall suficient per a fer factible la construcció i posterior 
destinació a l’ús o servei públic de l’obra projectada. 

- Referir el projecte a una obra completa que contingui els elements necessaris per a la utilització correcta de 
l’obra, incloses les instal·lacions. 

- Redactar el projecte amb el rigor tècnic necessari per evitar-ne modificacions posteriors. 

- Reorganitzar l’accés sud de Terrassa, dignificar l’entrada i pacificació del trànsit provinent de les autopistes. 

- Permeabilitat en els fronts edificatoris per afavorir la connexió entre La Cogullada i Segle XX, aconseguint 
espais més amplis i per als vianants que afavoreixen la unió de vianants entre els barris. 

- Una nova urbanització de la zona del carrer Tren Baix amb zones verdes per reactivar i potenciar les 
activitats comercials en planta baixa i zones d’estada i d’activitats pels ciutadans. 

- Culminació dels testers de les edificacions existents per tal de dignificar la zona central entre Rambleta i 
Tren Baix i aconseguir una millora de la qualitat urbanística de l’entorn. 

- Creació d’un nou sector d’alta qualitat urbanística i arquitectònica que serà porta d’entrada sud de la ciutat. 

Per tal d’assolir aquests objectius proposats es presenta aquest projecte, que busca donar-hi resposta. 

M1.3. Estructura del projecte 

Es redacta un projecte “executiu complet” de tot l’àmbit del PAU1 esmenat, amb un seguit d’annexes a nivell de 
projecte bàsic del àmbit que inclou l’urbanització del PAU2 i sòls privats de servituds publica de l’àmbit dels dos 
polígons (P11), que com s’ha esmenat anteriorment tenen aparcament a sota, s’executaran posteriorment a 
l’edificació sota rasant i formen part dels projectes d’edificació. 

En aquest sentit, i pensant en la reparcel·lació del PAU1, la forma en que hem estructurat el projecte, segons molt 
bé indica el seu títol, és la següent: “Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i 
projecte bàsic d’urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds publica de l’àmbit dels dos polígons, a 
Terrassa”. D’aquesta manera disposem d’un projecte d’urbanització complert del PAU1 i un conjunt de documents 
annexes que ens permetin conèixer com serà l’urbanització restant de l’àmbit resultant en tots els seus aspectes, 
tant en composició i coherència arquitectònica com en valoració de càrregues urbanístiques, serveis i ordenació de 
la mobilitat. Havent d’adaptar únicament a les necessitats i normativa del moment l’àmbit restant esmenat en el 
moment que es procedeixi a la gestió urbanística del PAU2. 

Matisar en aquest aspecte que en la urbanització del PAU1 hi incloem una peça de sòl del PAU2 de clau P10 
(complements de vialitat. Verd) que els propietaris tenen l’obligació de cedir urbanitzada en la gestió del PAU1, tal 
com determina el PMU aprovat inicialment. A nivell d’amidaments i pressupostos per al coneixement de 
l’administració s’ha estructurat a partir d’un pressupost per l’urbanització del PAU1 i una sèrie de pressupostos 
annexes corresponents a les zones de sòls privats de servitud pública (P.11) del PAU1 i PAU2 amb caràcter 
estimatiu, urbanització del PAU2 també amb caràcter estimatiu, pressupost de descontaminació dels sòls 
contaminats del PAU1, tot i que com a càrrega del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació sigui 
individual, i finalment el desmantellament de la rotonda proposada. 
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A nivell gràfic també es fa aquesta diferencia. La documentació gràfica del projecte mostrarà tota la informació del 
projecte executiu corresponent al polígon 1 (PAU1), amb un conjunt de plànols inicials informatius corresponents a 
l’estat actual. S’inclou un conjunt d’annexes a nivell de projecte bàsic que contemplen inicialment un primer paquet 
corresponent a la visualització conjunta de l’àmbit dels dos polígons, un segon paquet annex de làmbit del polígon 
2 (PAU2) i finalment un annex corresponent al desmantellament de la rotonda proposada. 

En aquest sentit, s’ha tractat també el tema de la contaminació del sòl del PAU1. Tot i que els costos de 
descontaminació dels sòl privat inicial no formin part dels costos de l’equidistribució del PAU1, però atenent a que 
part d’aquest sòl privat inicial passarà a ser sistemes. L’estudi està adjudicat a una empresa homologada per l’ARC 
(ENVIROENG 2000 S.L.) i es presenta com un document annex del present projecte d’urbanització. 

La previsió de costos màxims de descontaminació del sòl segons l’estudi no s’inclouen en el projecte, perquè com 
s’ha esmenat no formen part del projecte de reparcel·lació en tant que els propietaris hauran d’aportar el seu sòl 
“net”. De totes maneres, en el projecte s’avança la previsió de costos màxims de descontaminació del sòl encara 
que com a càrrega del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació, sigui individual. En canvi altres costos, 
com ara els de les peces de sòl privats de servitud pública (P11), si que s’han de conèixer per a certificar que 
aquests espais de titularitat privada s’urbanitzen amb el mateix “esforç” que els complements de vialitat, verd 
(P10).  

M1.4. Situació i context 

EMPLAÇAMENT 

El present projecte es troba a la zona sud de Terrassa, al final de la Rambla d’Ègara i a l’entrada centre de les 
diferents autopistes d’accés a la ciutat. El POUM defineix un sector de sòl urbà no consolidat amb un nivell 
d’urbanització de la vialitat perimètrica complet. 

La superfície total de l’àmbit d’actuació és la que engloba l’àmbit teòric del PM-RPA0035 amb la suma de la seva 
zona d’afectació, que correspon a l’àrea d’intervenció fora d’aquest àmbit teòric del PM-RPA0035, i restant l’àrea 
no intervinguda del àmbit teóric del PMU. 

 - Àmbit del PM-RPA0035 teòric - àmbit del PM-RPA0035 no intervinguda : 19.508,06 m2. 

 - Zona d’afectació, àrea d’intervenció fora d’àmbit del PM-RPA0035: 8.946,30 m2. 

La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 19.508,06 + 8.946,30 = 28.454,36 m2. 

Aquest àmbit d’intervenció i les seves corresponents superfícies es troba degudament grafiat a la documentació 
gràfica del present projecte. 

MOBILITAT 

Una de les determinacions del projecte és reequilibrar l’espai públic, a favor dels vianants, bicicletes i transport 
públic i crear proximitat, aspectes que es poden relacionar directament amb la intervenció proposada. 

D’acord amb el què estableix el Decret 344/2006 s’ha realitzat un estudi d’avaluació de la mobilitat generada que 
ha estat redactat per CINESI CONSULTORIA DE TRANSPORT. Aquest corresponent estudi es va incorporà annex 
al projecte del Pla de Millora Urbana, prèviament presentat. 

A nivell rodat i per tal de donar resposta al requeriments dels nous usos, i per seguir permetent tots els moviments 
a nivell de mobilitat rodada, i a la vegada poder ampliar-los i millorar-los, es planeja la col·locació d’una rotonda en 
la cruïlla de la Rambleta del Pare Alegre i al carrer Tren Baix amb el carrer Navas de Tolosa. La geometria 
proposada segueix els requeriments i les dimensions per poder donar compliment a dos carrils en les múltiples 
entrades i sortides i en l’interior de la rotonda. Aquest tipus de cruïlla i l’encaix en la zona sud del sector, també 
dóna compliment a unes necessitats de ciutat no resoltes actualment, que servirà per ser porta d’entrada de la 
ciutat i la dignifica, marcant clarament el límit entre la vialitat urbana i interurbana. Reorganitza l’accés sud de 
Terrassa i pacifica en trànsit provinent de les autopistes, resolent tots els passos de vianants d’entrada a Terrassa, 
sortides de la rotonda, situant-los a nivell i incorporant la circulació del trànsit de bicicletes a aquests, al voltant de 
la nova rotonda, i fent la previsió de que la proposta presentada encaixa amb la futura proposta de low-cost de 
Mobilitat, i la transició amb la proposta low-cost estigui estudiada. 

Per petició del servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa, es va incorporar l’estudi previ de traçat de la rotonda 
esmenada de la cruïlla amb el carrer Navas de Tolosa, annex al projecte del Pla de Millora Urbana, prèviament 
presentat i esmenat. Aquest estudi ha estat redactat per l’enginyer civil i enginyer tècnic d’obre públiques ÀLEX 
CALVO COSTA. 

La circulació rodada del carrer Tren Baix es manté d’una direcció i de dos carrils de circulació un d’ells per a 
autobusos, suavitzant i reduint d’aquesta manera el transit de vehicles. 

Es preveu un aparcament de bicicletes en zona pública així com es fa l’apunt de dotació mínima de places 
d’aparcament per a bicicletes dins les edificacions de la proposta en el projecte del Pla de Millora Urbana, 
prèviament presentat ja esmenat. 

Es dona prioritat en primer terme al vianant, a la bicicleta en segón terme i al vehicle en últim terme, incorporant 
zones verdes, places, parcs i zones d’estada al llarg del carrer Tren Baix. Es focalitza en la millora de l’espai del 
vianant pel què fa a guanyar espai de circulació i ampliació de vorera, eliminat encreuaments de carrers per tal de 
donar continuïtat a l’espai, i a l’únic carrer que encara creua, el carrer del Gasómetre, es modifiquen les 
característiques i s’aixeca el vial a nivell de vorera per tal de donar priorització als vianants. 

ENTORN 

La zona del Pla de Millora es troba inserit en la trama urbana de Terrassa. Està situat a sud de la Rambla d’Ègara a 
l’entrada de la ciutat des de la sortida Terrassa Centre de les autopistes. 

Si fem una lectura de sud a nord, ens trobem a l’espai de més superfície dins del sector. És un sòl que queda 
inclòs a la part de polígon industrial Segle XX i té límits als carrers, Tren Baix, Navas de Tolosa i Doctor Torras i 
Bages. En aquesta zona la part central no està edificada, la secció de carrer és molt àmplia i queda encarada amb 
l’Hotel Don Candido.  

La vialitat sobre la qual es recolza la nova edificació és existent i no es crea cap carrer nou. L’entorn del sector està 
urbanitzat i disposa de tots els serveis, tot i que alguns s’hauran d’actualitzar. 

Per fer atractiva i viable la transformació d’aquest àmbit, a banda de generar espais públics de pas i estada per 
vianants, es planteja una nova ordenació amb edificacions amb façana al carrer del Tren Baix tal com determina el 
PMU aprovat inicialment. 

Adreça Carrer del Tren Baix 

(entre C/ Pintor Fortuny i C/ Dr. Torras i Bajes)

Municipi Terrassa
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M2. Agents del projecte  

M2.1. Promotor 

M2.2. Projectista 

M3. Relació de documents complementaris i projectes parcials amb identificació dels 
tècnics redactors 

M4. Antecedents 

EL POUM de Terrassa de 2003 va delimitar el sector PM-RPA035 en l’àmbit de la Rambleta del Pare Alegre. Es 
tractava d’un sector de 20.919 m2 que preveia 27.068 m2 de sostre essencialment residencial (271 habitatges). 
L’objectiu d’aquest sector era essencialment reordenar l’accés sud a Terrassa, qualificant un 45% de l’àmbit com a 
zones verdes de clau P10. Amb els espais de vialitat, el sòl públic sumava al 60% del sector.  

Atès les dificultats d’actuar en un espai amb molta edificació consolidada, el 2012 es desenvolupa una modificació 
puntual de POUM d’aquest sector. La novetat principal de la MPPOUM és la separació del sector en 4 àmbits de 
funcionament autònom. D’una banda els Polígons d’Actuació Urbanística PAU RPA035 A, B i C que permeten 
desenvolupar petits àmbits del front entre la Rambleta i el carrer del Tren Baix sense condicionar-los a la gestió 
urbanística del sector principal. D’altra banda es manté un sector principal PMU-RPA035 amb els objectius del 
POUM i que manté les càrregues urbanístiques i la major part del sostre a desenvolupar. El present document 
desenvolupa el Pla de Millora Urbana 

En el PMU-RPA035 globalment els paràmetres generals es mantenen, amb el 46,80% d’espais lliures, que sumats 
al viari assoleixen el 62,41%. Pel que fa a l’aprofitament del sector, es redueix lleugerament el sostre total a 
25.123,37 m2, deixant com a sostre màxim residencial 22.510,54 m2 amb una densitat similar (235 habitatges).  

La modificació puntual del 2012 disposa que per a desenvolupar el sector un cop establerts els estàndards 
urbanístics, la figura de planejament derivat que n’ha d’ordenar l’edificació i els espais lliures és un Pla de Millora 
Urbana. Aquest Pla de Millora urbana pot fragmentar el sector en diferents polígons i etapes per a facilitar 
l’assoliment dels objectius públics del planejament en aquest àmbit: Increment del sòl públic, noves zones verdes 
urbanitzades, noves dotacions d’habitatge protegit vinculades al desenvolupament residencial i una millora de la 
qualitat urbanística de l’entorn dels habitatges existents. 

El present projecte desenvolupa l’urbanització a nivell de projecte executiu del primer polígon (PAU1) dins l’àmbit 
públic i avança a nivell de projecte bàsic l’urbanització del polígon esmenat en l’àmbit privat i del segón polígon 
(PAU2) tant en l’àmbit privat com públic del Pla de Millora Urbana. 

M5. Estat actual 

M5.1. Característiques del terreny 

L’àmbit es troba integrat dins de la trama consolidada del barri del Segle XX. Té una pendent nord-sud amb un 
percentatge del 2,2% entre extrems i sense dificultat de recollida d’aigües. 

Aquesta base topogràfica ha estat realitzada en data febrer de 2017 expressament per al projecte del Pla de 
MIllora Urbana (PMU). 
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M5.2. Edificacions existents 

Les edificacions existents dins de l’àmbit són habitatges majoritàriament desocupats i en mal estat de conservació. 
En l’extrem nord s’hi ubica una benzinera actualment en funcionament. En termes generals, la resta d’espais són 
solars d’antigues edificacions residencials i un gran solar a la zona sud sense cap edificació preexistent. Cap 
construcció té valor patrimonial ni està catalogada.  

L’ús de l’àrea central entre la Rambleta del Pare Alegre i el carrer del Tren Baix és residencial amb baixos 
comercials, i la benzinera a la zona nord. Al sud i amb façana a carrer Tren Baix, Navas de Tolosa i Doctor Torras i 
Bages es troba el solar buit de construcció que queda comprès dins de la zona industrial. 

M5.3. Infraestructures i serveis  

Els carrers dins de l’àmbit es troben urbanitzats i el nivell dels serveis de l’entorn són els corresponents a una zona 
urbana consolidada amb accés a tots els serveis urbanístics com ara xarxa d’aigua, electricitat, gas, telefonia i 
sanejament. 

M6. Característiques generals del projecte 

L’estructura de la propietat del solar o l’edifici del present projecte del PAU1 s’indica en el següent quadre: 

M7. Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació del present projecte d’urbanització discorre dins el sector del Polígon 1, anomenat PAU1, 
comprès entre les parcel·les limitades per la Rambleta del Pare Alegre, a ponent, el carrer Tren Baix a llevant, el 
carrer Gasómetre al nord i el carrer del Doctor Torras i Bages al sud. I s’avança annexada a nivell de projecte bàsic 
l’urbanització corresponent al sector del Polígon 2, anomenat PAU2 que complementa el carrer del Tren Baix entre 
les cruïlles del carrer Pintor Fortuny al nord i el carrer del Gasómetre al sud i les corresponents cruïlles. 

Tant el polígon 1 com el polígon 2 es troben dins l’àmbit del Pla de Millora PM-PRPA035 amb els límits d’aquest 
ampliats, per tal de poder urbanitzar correctament tot el vial, les seves corresponents voravies i cruïlles. 

La superfície total de l’àmbit d’actuació com ja s’ha esmenat anteriorment, és la superfície que engloba l’àmbit 
teòric del PM-RPA0035 (19.466,23 m2) amb la suma de la seva zona d’afectació, que correspon a l’àrea 
d’intervenció fora d’aquest àmbit teòric del PM-RPA0035 (8.865,07 m2). 

Dins d’aquest gran àmbit, el present projecte desenvolupa l’urbanització del corresponent polígon 1 (PAU1) a nivell 
d’executiu i inclou l’urbanització del corresponent polígon 2 (PAU2) en els seus annexes. 

La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 28.454,35 m2 que es distribueixen de la següent manera: 

M8. Característiques urbanístiques 

Els sols inclosos a l’àmbit d’estudi i projecte estan regulats pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, 
vigent des d’octubre 2003. 

Les qualificacions del sòl d’intervenció son les següents: 

P Sistema d’espai lliure 

- P.10 Complements de vialitat (verd) 

- P.11 Sòls privats de servitud pública 

V Sistema viari 

- V.2 Viari 

Títol del projecte Projecte d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i avanç del 
corresponent PAU2, a Terrassa

Emplaçament Voravies i cruïlles del Carrer Tren Baix entre els carrers de Gasómetre i 
Doctor Torras i Bages.

Arquitecte/es autors del projecte Duran Arquitectes S.L.P 

Pau Duran i Bros              (48882-8 COAC) 

Jordi Comas i Rovira        (53059-1 COAC)

D e p a r t a m e n t o o r g a n i s m e 
responsable del projecte

Servei d’obres i projectes, àmbit de territori i qualitat urbana. Ajuntament 
de Terrassa

Tipus d’actuació Projecte d’urbanització

P ressupos t d ’ execuc ió pe r 
contracte (PEC)

3.444.237,52 €

Termini d’execució de l’obra 8 mesos

Data del projecte Agost 2018

Unitats registrals Adreça Propietaris %

14 (PAU1) Carrer del Tren Baix 153 Distrito de Inversión Óptima S.L. 91,96%

15 Carrer de Joan Monpeó Iniciatives Imbel S.L. 8,04%

Ambits Àrea d’urbanització 
corresponent al PAU1

Àrea d’urbanització corresponent 
al PAU2

A6 Edificació 4.419,49 823,51

P11 Sòls privats de servitud pública 1.539,93 179,92

Àrea d’intervenció de cada polígon 18.445,26 1.721,92

Àrea d’intervenció del polígon 2 
que s’executa en el polígon 1

1.324,32

Total 25.729,00 2.725,35
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M9. Condicionaments considerats 

El projecte desenvolupa un espai destinat a l’ús públic, on es poden realitzar diverses activitats: jugar, reposar, 
passejar, entre altres. La disposició dels elements permet també mantenir la funcionalitat actual dels diferents 
espais. 

Per a tot això, l’espai ha de ser accessible, ha d’estar ben il·luminat i ben equipat, complint amb totes les 
exigències normatives com ara la seguretat al risc de caigudes, la seguretat en cas d’incendi, la salubritat o 
l’accessibilitat, essent especialment sensible amb l’elecció i disposició del mobiliari i la discapacitat visual. 

El projecte opta per incentivar a la mobilitat sostenible, amb l’augment de vehicles elèctrics, potenciant el transport 
public, habilitant l’àmbit amb zones d’estacionament de bicicletes, facilitant una circulació mes fluida de bicicletes i 
pacificant el trànsit provinent de les autopistes. 

La necessitat de zones verdes i nou arbrat no ve únicament lligada al oci de les persones, sinó també a presentar 
un projecte mes permeable, que permeti la respiració fluida entre espais, i és d’aquesta manera com vetllem per 
una reducció de la contaminació de CO2 a la vegada que incentivem a les persones cap a una mobilitat sostenible 
i la protecció del planeta, donant-li una nova imatge a aquest gran sector significatiu de la ciutat, una nova identitat 
i una estètica més agradable i plena de vida. 

M10. Descripció i justificació general de la proposta 

M10.1. Estructura urbana i espais públics 

Els eixos urbans interiors del sector estan definits i no s’amplien ni se’n modifiquen el recorregut, però si que es 
treballa en secció i tipologia d’us per tal d’adaptar-los a les necessitats de la ciutat i als nous usos que es 
desenvoluparan. 

Per tal de desenvolupar el sector, dissoldre l’aspecte de sortida/accés d’autopista i reduir la velocitat dels vehicles, 
permetre els moviments vehiculars necessaris i sobretot per convertir-lo en un espai més amable pel vianant, amb 
més espais públics, es planteja una sèrie de propostes de millora que intenten donar compliments a tots els 
requeriments i necessitats dels usos del sector i del ciutadà.  

Amb un esquema de necessitats facilitat pel Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa (tant d’usos 
com de dimensions) i validat per la resta de departaments de l’Ajuntament, es realitza una proposta viària i d’usos 
de l’espai públic subdividida segons els diferents àmbits. 

La voluntat del projecte és dotar el tram rectilini del carrer Tren Baix en tota la longitud sud-nord amb la idea d’un 
canvi de secció on s’elimina la línia d’aparcament, que queda justificat en l’Estudi de Mobilitat Generada per el 
projecte del Pla de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre de Terrassa, i es guanya l’espai pel vianant amb 
ampliació de les voreres.  En els carrers perpendiculars Navas de Tolosa i Doctor Torras i Bages que donen façana 
secundaria a l’àmbit més ampli de la proposta, es planteja una adequació del carrer per tal de donar coherència 
amb els espais adjacents, a diferència del cas anterior no es realitza canvi de secció per tal de seguir la continuïtat 
de la resta del tram. 

En tota l’àrea central en l’espai entre la Rambleta del Pare Alegre i al carrer Tren Baix es realitza el major canvi, ja 
que es focalitza en la millora de l’espai del vianant pel què fa a guanyar espai de circulació i ampliació de vorera, 
però sobretot amb l’augment d’espais lliures que donen permeabilitat i connexió entre barris i que creen nous 
espais d’estada i d’activitat ciutadana. Alhora aquest tipus de espais més amplis i amables pel vianant afavoriran 
potenciar nova activitat econòmica a les plantes baixes de les edificacions existents. A aquest nou espai central per 
vianants se li han eliminat encreuaments de carrers per tal de donar continuïtat a l’espai, i a l’únic carrer que 

encara creua, el carrer del Gasómetre, es modifiquen les característiques i s’aixeca el vial a nivell de vorera per tal 
de donar priorització als vianants. 

A nivell rodat i per tal de donar resposta al requeriments dels nous usos, i per seguir permetent tots els moviments 
a nivell de mobilitat rodada, i a la vegada poder ampliar-los i millorar-los, es planeja la col·locació d’una rotonda en 
la cruïlla de la Rambleta del Pare Alegre i al carrer Tren Baix amb el carrer Navas de Tolosa. La geometria 
proposada segueix els requeriments i les dimensions per poder donar compliment a dos carrils en les múltiples 
entrades i sortides i en l’interior de la rotonda. Aquest tipus de cruïlla i l’encaix en la zona sud del sector, també 
dóna compliment a unes necessitats de ciutat no resoltes actualment, que servirà per ser porta d’entrada de la 
ciutat i la dignifica, marcant clarament el límit entre la vialitat urbana i interurbana, reorganitza l’accés sud de 
Terrassa i pacifica el trànsit provinent de les autopistes. 

Pel que fa a la solució proposada, el projecte parteix de la premissa de renovar l’urbanització corregint  
mínimament les rasants del carrer i cotes actuals, per tal de suavitzar i unificar les pendents. El projecte proposa la 
substitució del material d’acabat amb noves propostes més arquitectòniques que combina peces ceràmiques de 
diferents tonalitats, models i mides, amb l’aplicació de paviments per al guiatge d’invidents en els passos de 
vianants i en el seu recorregut, encaminadors ratllats i de botons, i aglomerat asfàltic per a la circulació de vehicles 
i bicicletes. 

Els pendents de les rasants de la nova proposta projectual no alteren el criteri d’evacuació d’aigües del estat 
actual. Les aigües son conduïdes a banda i banda de la calçada on es situen els embornals de pluvials, a través 
del bombament en el centre de la calçada. Únicament el tram de carrer del Tren Baix entre els carrers de Sant 
Sebastià i del Gasòmetre així com l’entrada a l’Avinguda de la Rambleta del Pere Alegre des de la nova rotonda 
d’accés sud de Terrassa contemplen la recollida d’aigües a un costat de la calçada sentit nord-est. 

A les zones verdes, el drenatge de les aigües es realitzarà a través de les terres vegetals i es situarà un tub de 
drenatge a l’interior. A nivell de pavimentació, les places evacuaràn cap a les recollides de calçada amb la previsió 
de nous embornals, i en els casos on la pendent del carrer no ho permeti es disposaràn nous embornals de 
recollida. 

M10.2. Accessibilitat 

El carrer del Tren Baix i els carrers que conformen l’àmbit d’actuació són carrers de diferents amplades però amb 
una secció típica de vorera-calçada-vorera i aparcament en algun cas. Per millorar-ne les condicions d’ús, 
funcionalitat i accessibilitat el projecte d’urbanització general proposa modificar-ne la secció ampliant les voreres, 
per tal de que es doni prioritat en primer terme al vianant, a la bicicleta en segón terme i al vehicle en últim terme, 
incorporant zones verdes, places, parcs i zones d’estada al llarg del carrer Tren Baix. 

Les seccions transversals de les voravies objecte d'aquest projecte s'han modificat dins el marc normatiu.  

Pel que fa a l'accessibilitat de les voravies a urbanitzar, el principal condicionant ha estat el de procurar una 
correcta pendent longitudinal i transversal. 

Cal esmentar que en la proposta de pavimentació s’ha previst la utilització de peces guiadores/encaminadores per 
a invidents. En aquest cas, es proposa la col·locació de peces ratllades, seguint amb les indicacions del que 
determina la normativa VIV (orden VIV/561/2010, de 1 de febrer) on es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

Finalment, s’ha proposat un paviment que, també en aquesta línia, assegura el compliment de la normativa del 
CTE per a paviments exteriors. 
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M10.3. Enllumenat públic 

La proposta d'enllumenat respon als estudis lumínics realitzat per verificar la correcta col·locació dels punts de llum 
de l’espai públic proposat, així com la seva intensitat lumínica i s'adjunta annex al present projecte. Aquests han 
estat realitzats en àmbit general de tot el projecte i per trams, segons es detalla en la documentació gràfica del 
present projecte. 

M10.4. Trànsit viari 

El carrer del Tren Baix contempla un volum de transit important atès que es troba a la zona sud de Terrassa, al final 
de la Rambla d’Ègara i a l’entrada centre de les diferents autopistes d’accés a la ciutat. El POUM defineix un sector 
de sòl urbà no consolidat amb un nivell d’urbanització de la vialitat perimetral complet. 

M10.5. Xarxes de subministrament i serveis 

Els carrers dins de l’àmbit es troben urbanitzats i el nivell dels serveis de l’entorn són els corresponents a una zona 
urbana consolidada amb accés a tots els serveis urbanístics com ara xarxa d’aigua, electricitat, gas, telefonia i 
sanejament.  

En quant al sanejament, amb la nova urbanització s’estudien les recollides de cada un dels carrers amb les seves 
respectives seccions per tal de fer una nova proposta d’ubicació del embornals eficient i d’acord amb la nova 
proposta. El drenatge de les zones verdes i parcs també aniran connectades a la xarxa de recollida d’aigües 
pluvials. Les actuacions en el clavegueram consisteixen en mantenir la xarxa original afegint les noves connexions, 
afectant mínimament a aquesta. 

Referent a les línies elèctriques, es preveu eliminar els encreuaments aeris, soterrant-los i deixant únicament el 
cablejat que discorre per façana.  

En quant a la xarxa d’aigua s’amplia aquesta per tal de donar abastament a tot l’àmbit del projecte i es preveu la 
substitució dels trams de tub amb fibrociment per un tub de mateix diàmetre de fundició, a més de refer aquells 
punts que quedin malmesos per l’execució dels treballs d’urbanització.  

Pel que fa a la xarxa de gas natural únicament s’amplia la xarxa per tal de donar abastament a tot l’àmbit. 

Pel que fa a la xarxa de telecomunicacions es planteja el soterrament de totes les línies i s’incorpora la xarxa de 
fibra òptica municipal aprofitant el traçat de les rases previstes del projecte.  

M10.6. Jardineria i mobiliari urbà 

El projecte preveu la col·locació de set tipus d’arbres diferent en les vorades dels carrers, així com en les zones 
verdes i places d'acord a les especificacions de la documentació gràfica adjunta, amb la voluntat de potenciar el 
verd en tot l’àmbit del carrer del Tren Baix i seguint els criteris marcats per la Diputació de Barcelona. El color de la 
fulla i la seva estètica acaben de definir la imatge del nou carrer del Tren Baix, tant així com la nova entrada de 
Terrassa. 

Pensant en el manteniment es planteja un sistema de reg per a els elements de jardineria amb sectorització i a 
traves de control telemàtic. 

Pel que fa al mobiliari urbà es proposa afegir zones de descans amb conjunts de mobiliari formats per bancs i 
cadires, situats en places, zones verdes i carrers de gran amplada. Es proposa també la ubicació de noves 
papereres, fonts, pilones fixes i pilones retràctils en els carrers de prioritat invertida i l’ubicació d’aparcament de 
bicicletes a tocar de la zona de jocs infantils. Veure plànols de detall de mobiliari urbà i equipaments a la 
documentació gràfica adjunta. 

L’elecció del conjunt d’elements de mobiliari urbà i jardineria s’ha fet amb l’objectiu de projectar la nova entrada de 
Terrassa amb idees més sostenibles, ecològiques i pensant amb el seu manteniment. Dotant l’àmbit projectat de 
noves zones verdes, millorant l’espai pel vianant i enriquint la nova l’entrada de Terrassa amb una imatge amb una 
varietat de colors fruit de la diversitat d’arbrat projectat. 

M11. Descripció de l’obra projectada i justificació de les solucions adoptades 

M11.1. Actuacions prèvies, enderrocs i moviments de terres 

S’enderrocaran tots els trams de pavimentació existent que apareixen a la documentació gràfica adjunta com àrees 
d’enderroc; el paviment a enderrocar és de diferents tipus: formigó, asfalt, llamborda, rigola i vorada. 

Es desmuntaran els elements com senyals, mobiliari urbà, arbrat, pilones, escombraries i bàculs d’enllumenat que 
apareixen indicats als plànols com a elements a enderrocar. 

Abans de l’execució dels treballs es realitzaran totes les actuacions prèvies preceptives, com ara tasques de 
senyalització, tanques de l’àmbit de l’obra, situació d’instal·lacions provisionals, casetes d’obra, punt verd de gestió 
de residus i zones per a l’abastament i taller de materials. 

Primerament caldrà que l’Ajuntament determini un pla d’etapes d’ordenació, ja que aquest dependrà dels mitjans 
del contractista i de la planificació dels treballs que estableixi, així com l’època de l'any també influirà, per 
climatologia i període vacacional o festivitats. 

Es començarà per l'extracció del paviment provisional existent, tenint en compte l'accés als edificis tant per part 
dels vianants com dels vehicles.  

El paviment s’arrencarà amb mitjans manuals i mecànics, segons la zona. La subbase es repicarà i arrencarà 
mecànicament. Es modificarà lleugerament la topografia actual, mitjançant un reblert de terres, en les zones que 
sigui necessari. 

Posteriorment es faran les preceptives rases de serveis. Abans de situar la base del paviment es situarà una 
subbase de tot-ú compactada amb corró vibratori. 

Les mesures a prendre per evitar el màxim de molèsties als veïns i comerciants seran la disposició de plaques 
metàl·liques en el terra, tanques de protecció, enllumenat de senyalització, etc., necessàries per evitar accidents i 
facilitar l'accés als edificis. 

El perímetre de la zona enderrocada es tancarà amb taques mòbils tipus rivisa cobertes amb malla d’ocultació o 
tanques mòbils tipus itowall o similar.  

La valoració d'aquestes mesures està inclosa dins del pressupost. 

M11.2. Vialitat, afermat i pavimentació 

GEOMETRIA I SECCIONS 

Tal i com ja s’ha esmentat, un dels objectius del projecte general és renovar l’urbanització corregint mínimament 
les rasants del carrer i cotes actuals, per tal de suavitzar i unificar les pendents. Es manté el tram rectilini del carrer 
del Tren Baix en tota la longitud sud-nord amb la idea d’un canvi de secció on s’elimina la línia d’aparcament. 
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En els carrers perpendiculars Navas de Tolosa i Doctor Torras i Bages es planteja una adequació del carrer per tal 
de donar coherència amb els espais adjacents, sense canvi de secció per tal de seguir la continuïtat en la resta del 
tram.  

Al carrer Tren Baix se li han eliminat encreuaments de carrers per tal de donar continuïtat a l’espai, i a l’únic carrer 
que encara creua es modifiquen les característiques i s’aixeca el vial a nivell de vorera per tal de donar priorització 
als vianants. 

Es planeja la col·locació d’una rotonda en la cruïlla de la Rambleta del Pare Alegre i al carrer Tren Baix amb el 
carrer Navas de Tolosa. La geometria proposada segueix els requeriments i les dimensions per poder donar 
compliment a dos carrils en les múltiples entrades i sortides i en l’interior de la rotonda. Es proposa en pas elevat 
l’accés i sortida de la rotonda en els trams on creua el carril bici, per tal de reduir la velocitat i evitar possibles 
accidents. Aquest tipus de cruïlla servirà de porta d’entrada de la ciutat i la dignificarà, marcant clarament el límit 
entre la vialitat urbana i interurbana, reorganitza l’accés sud de Terrassa i pacifica el trànsit provinent de les 
autopistes. 

FERMS I PAVIMENTS 

El projecte preveu principalment dos tipus de paviment en el gruix de l’àmbit d’actuació, peces ceràmiques de 
diferents tonalitats, models i mides, amb l’aplicació de paviments per al guiatge d’invidents en els passos de 
vianants i en el seu recorregut, encaminadors ratllats i de botons, i aglomerat asfàltic per a la circulació de vehicles 
i bicicletes. Es contempla també una petita zona delimitada per a jocs infantils amb paviment de sorral. 

- Paviment de peca ceràmica: Aquesta tipologia de paviment engloba diferents models i textures. El model 
general que s’utilitza per a pavimentar les places i cruïlles és el model TERANA de BREINCO amb mides de 
20x20x4cm, color cendra o metall en les zones d’accés i sortida dels aparcaments i color cortén per a les 
zones peatonals de circulació i estada. Un segon model de LLOSA VULCANO de BREINCO de mides 
40x20x5cm, color cendra o metall per a les zones peatonals d’activitat de les places. 

Aquests tipus de paviment es proposen amb diferents geometries triangulades arquitectòniques per a donar una 
nova harmonia al conjunt. 

Les capes de col·locació per a aquest paviment seran amb subbase tot-u artificial compactat al 98% del P.M. 
sobre terreny existent (mínim 25cm), base de formigó HM-20/B/20/IIa + ARMAT AP500SD amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D:6-6mm 6x2,2m B500SD UNE-EN 10080 (mínim  
15cm), capa de morter d’aferrament (5cm) i finalment la d’acabat del paviment. 

- Paviment aglomerat asfàltic: Aquest tipus de paviment es planteja per a les zones de circulació rodada, de 
color gris per a els carrils de bici, i amb tractament FIRBOND-PU de Sorigué o similar per a les zones de 
transit rodat amb prioritat invertida. 

- Sorral: Per a la zona de jocs infantils es planteja paviment amb sorra de BELLPUIG. 

Els colors d’acabat de tots els paviments els confirmarán en obra per la DF juntament amb els responsàbles 
municipals. 

A banda dels principals paviments, es proposen les següents solucions. 

- Paviment de precaució TACTILE de BREINCO ratllat de 40x40x7cm per a formació dels encaminaments per 
a invidents, en franges de 80cm i del mateix color que el paviment adjacent. Culminant amb paviment de 
peces de precaució TACTILE de BREINCO de botons de 60x40x7cm, en franges de 60cm i del mateix color 
que el paviment adjacent. 

- Vorada prefabricada de formigó de BREINCO color blanco mármol i dimensions 15x100x8cm. 

- Rigola prefabricada de BREINCO color blanco mármol de dimensions 30x30x8cm 

- Encintat de xapa d’acer cortén de 10mm entre paviments a la mateixa cota i, amb perfil superior de diàmetre 
20mm en cas de canvis de paviment a diferent cota. 

- Els colors d’acabat de tots els paviments els confirmarán en obra per la DF juntament amb la propietat. 

Tots els paviments i subbases es troben especificades a la documentació gràfica del present projecte. 

M11.3. Xarxes de serveis 

XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE 

La nova urbanització estudia les recollides de cada un dels carrers amb les seves respectives seccions per tal de 
fer una nova proposta d’ubicació del embornals eficient i d’acord amb la nova proposta.  

Les actuacions en el clavegueram consisteixen en mantenir la xarxa original afegint les noves connexions, afectant 
mínimament a aquesta. 

Es planteja un nou col·lector paral·lel a l’existent amb traçat per la Rambleta del Pare Alegre, en el tram de la nova 
rotonda per tal d’evitar múltiples connexions a la xarxa existent i grans afectacions a aquesta. Al llarg del recorregut 
d’aquesta nova xarxa s’incorporen nous pous de registre, així com pous de connexió al inici i final d’aquesta nova 
xarxa, per fer la connexió amb la xarxa existent. 

S’eliminen alguns embornals sifònics actuals i es substitueixen per nous embornals sifònics prefabricats de 
polipropilè model A-23 de mides 740x310mm i 700mm d’alçada de la casa fàbregas o equivalent amb tapa tipus 
burgo D4Ad en foneria dúctil classe D-400. 

El pendent mig dels carrer es situa al voltant del 2%, les aigües son conduïdes a banda i banda de la calçada on 
es situen els embornals de pluvials, a través del bombament que es preveu al paviment de la calçada. 

A les places, s’incorporen nous embornals adequats a la nova urbanització en els punts on es necessari. Les 
zones verdes preveuen rases de drenatge de 60x60. 

XARXA D’AIGUA I REG 

Es manté la xarxa de suministrament d’aigua actual sense modificacions. La proposta es defineix a partir de la 
xarxa existent. Aquesta s’amplia en la zona est de la nova rotonda, amb un nou traçat per el carrer de Navas de 
Tolosa, el carrer del Doctor Torras i Bages per tal de donar abastament a tot l’àmbit del projecte.  

Es preveu la substitució dels trams de tub de fibrociment, de la zona est de la Rambleta del Pare Alegre entre els 
carrers Lepant i Pintor Fortuny, així com el traçat del carrer Navas de Tolosa entre el Carrer del Tren Baix i Joan 
Monpeó, per un tub del mateix diàmetre de fundició. 

Les conduccions a modificar seran aquelles que o bé resultin obsoletes o bé es malmetin en l’execució dels 
treballs d’urbanització. 

S’ha projectat xarxa de reg per a l’arbrat de nova plantació i els parterres, de diàmetre 40 Pebo Alimentària 10 atm. 
i els pericons de pas pertinents. 

Es preveu que el reg del nou arbrat plantat en escocells es farà amb un sistema d’anell obert degotador i sistema 
de reg per aspersió a les zones verdes de parterres amb plantes i arbustos. Pensant en el manteniment es planteja 
un sistema de reg per a els elements de jardineria amb sectorització i a traves de control telemàtic. 
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XARXA D’ENLLUMENAT 

La proposta d'enllumenat respon als estudis lumínics realitzat per verificar la correcta col·locació dels punts de llum 
de l’espai públic proposat, així com la seva intensitat lumínica i s'adjunta annex al present projecte. Aquest s'ha fet 
a partir de tot el projecte global, on es proposa una línia d'enllumenat amb columnes a banda i banda de la voravia, 
una altra tipologia de lluminària LED sota la passera de la zona verda central, i una tipologia de lluminària indirecta 
i de tipus projector d'alçada per a les places, zones verdes i parcs, segons es detalla en la documentació gràfica 
del present projecte. 

Es col·locaran a una distància l’una de l’altre, calculada segons l’estudi lumínic adjunt, i es situaran a una distància 
prudencial dels arbres per tal d’evitar afectacions. 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

Pel que fa a la xarxa de telecomunicacions es planteja el soterrament de totes les línies. 

La canalització soterrada de 3 tubs de 63mm de diàmetre de polipropilè d’alta densitat format per 3 tubs iguals, 
units entre ells mitjançant una membrana, per a les xarxes privades de Movistar, Vodafone i altres, i canalització 
soterrada de 1 tritub de les mateixes característiques per a la resta de companyies. 

Pericó de 100x100cm per a les xarxes de Movistar, Vodafone i altres, i de 40x40cm per la resta de companyies. 

S’incorpora, a més, xarxa de fibra òptica municipal aprofitant el traçat de les rases previstes del projecte. 

XARXA DE GAS 

Actualment existeix una xarxa de gas de l’empresa Gas Natural que abasta a casi tot l’àmbit del projecte. Aquesta 
s’amplia per tal de donar abastament a l’àmbit del projecte restant, amb un nou traçat per la Rambleta del Pare 
Alegre entre els carrers del Gasòmetre i del Pintor Fortuny, un altre nou traçat per el carrer del Doctor Torras i 
Bages entre Tram Baix i Joan Monpeó i finalment un nou traçat per la zona nord-est de la rotonda entre els carrers 
del Doctor Torras i Bages i carrer Navas de Tolosa. 

Si s’escau, es faran cates durant l’obra per destapar la canalització de gas i així poder fer pinçaments durant la 
realització de l’actuació d’execució dels treballs. 

M11.4. Vegetació 

Una de les principals apostes per la millora de l’espai públic és l’increment d’elements vegetals a l’àmbit. El 
projecte preveu la plantació de set tipologies d’arbres. 

− Acer buergerianum (Auró tridentat) 

− Acer freemanii “Jeffersred” (Auró de Freeman ‘Jeffersred’ Autumn Blaze) 

− Castanea sativa (Castanyer) 

− Celtis australis (Lledoner) 

− Corylus colurna (Avellaner turc) 

− Olea europaea (Olivera) 

− Tilia tomentosa “Szeleste” (Tell argentat celeste) 

Per l’elecció d’aquestes tipologies d’arbrat s’ha tingut en compte la seva ubicació en zona pavimentada o àmbit 
vegetal segons criteri d’afectació de paviments, tamany i alçada segons distàncies a façana, zona climàtica i 
exposició a altes i baixes temperatures i finalment el color de la fulla i la seva estètica per acabar de definir la 
imatge del nou carrer del Tren Baix i d’aquesta manera, la nova entrada de Terrassa. 

M11.5. Mobiliari urbà 

JOCS INFANTILS 

Els elements de jocs s’han incorporat al projecte amb peces que permeten activitats diverses per a nens petit. 

Es proposen els següents elements de la marca PROLUDIC: 

- Grunxador doble per nens petits, d’alçada 1,2m i 3m d’amplada. Ref. J472 

- Tobogan d’alçada 1,07m i 0,5m d’amplada. Ref. J1010 

- Estructura “Ixo” amb tobogan ràpid, escala de corda, tub de bombers i mastil. Ref. J2534-M 

La zona de jocs infantils estarà delimitada per una tanca perimetral de fusta de pi tractada amb autoclau nivell IV i 
components metàlics galvanitzats de la mateixa marca PROLUDIC i de 1m d’alçada. 

Les especificacions d’aquests elements es troben en la documentació gràfica del present projecte, en l’apartat de  
detalls de mobiliari urbà. 

BANCS I CADIRES 

Es proposen nous elements de mobiliari urbà amb un primer model de bancs i cadires de SANTA&COLE model 
NEOROMÁNTICO COLOR o similar, i un segon model BASIC de BREINCO o similar. Generant llocs d’estada i 
sense que suposin un impediment per a la circulació, prestant especial atenció als itineraris accessibles. 

PAPERERES 

Es col·loquen noves papereres model MORELLA BIN de ESCOFET o similar, circulars de 50 litres i diàmetre 35cm, 
de xapa d’acer pintat al forn amb efecte cor-ten. 

PILONES 

Es col·loquen dues tipologies de pilones. Pilona fixa model BCN METÀL·LICA de TORDERA o similar i pilona 
retràctil del mateix model o similar per als carrers de prioritat invertida. 

FONTS 

S’incorporen fonts al mobiliari urbà model ATLÀNTIDA de SANTA&COLE o similar d’acer de fundició amb 
tractament antioxidant pintat de color negre. 

APARCAMENT DE BICICLETES 

El model d’aparcament de bicicletes escollit per al projecte és de la marca ESCOFET, d’acer inoxidable i es troben 
situats cada 80cm segons s’especifica a la documentació gràfica del projecte. 
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S’especifica en la documentació gràfica del present projecte la informació detallada de tots els diferents elements 
de mobiliari urbà i equipament. 

ESCOCELLS 

Es plantegen dos models d’escocells: 

- Model BAMBÚ de la marca STREETLIFE en mòduls de xapa d’acer corten, mides 1,20m x 1,20m. 

- Model SUNNY de la marca DISSET URBAN de xapa d’acer color corten, mides 1,20m x 1,20m. 

El primer model Bambú es troba al llarg de tot el carrer Tren Baix, alternant entre mòduls individuals i conjunts de 
varis mòduls que unifiquen dos arbres al llarg del carrer Tren Baix i amb mòduls individuals a les zones de places. 
Creant així un ritme i potenciant l’estètica del projecte. 

El segon model SUNNY de la marca DISSET URBAN es troba ubicat en els carrers transversals de Navas de 
Tolosa i carrer Doctor Torras i Bages, per mòduls individuals. 

Les fitxes tècniques i especificacions dels dos models d’escocells es troben en la documentació gràfica del present 
projecte. 

M11.6. Senyalització horitzontal i vertical i regulació del trànsit 

La disposició de la senyalització, tant horitzontal com vertical, s’executarà d’acord amb les instruccions 8.1-IC i 8.2-
IC i els criteris municipals de la guàrdia urbana, per tal que la circulació sigui segura i ordenada.  

Respecte la senyalització horitzontal, cal tenir en compte les següents premisses i condicions: 

- L’eliminació de la senyalització horitzontal existent es realitzarà amb màquines granalladores. No s’empraran 
màquines fresadores ni el pintat de color negre d’escamoteig. 

- Caldrà reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmès per l’efecte d’obres, 
encara que aquesta afectació surti de l’àmbit concret de l’obra.  

- La pintura serà acrílica amb microesferes trencades de vidre. Per a superfícies més grans la pintura tindrà 
un component antilliscant. 

Respecte la senyalització vertical, cal tenir en compte els següents punts: 

- La senyalització vertical tindrà una alçada lliure de 2,20 m. El suport serà d’acer galvanitzat de secció 
rectangular de 80x40mm. 

- La senyalització vertical d’obres i desviaments serà com a mínim de tipus Nivell 2, de retrorreflexió de 2,4 cd/
m2. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de 
retroreflexió. 

En la documentació gràfica del present projecte es troba l’informació detallada de la posició de cada element de 
senyalització així com els detalls d’aquests. 

M12. Normativa vigent 

Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la 
redacció del Projecte, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació al mateix: 

- Normativa d’Urbanització extreta de l’OCT del COAC (veure apartat M12.2) 

- Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

- Ordenança Municipal d’Accessibilitat als Edificis i als Espais Urbans (Ajuntament de Terrassa) 

- Ordre VIV/561/2010 BOE, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

M12.1. Compliment del CTE 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que els espais projectats disposis de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la legislació nacional, així com la legislació de 
l’estat espanyol al territori català, començant per la Llei 38/99 d’ordenació de l’edificació. 

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio Español de la Vivienda, “Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes 
estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria. 

M12.2. Normativa tècnica aplicable extreta de l’OCT del COAC 

maig 2018

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació 
es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre 
la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                         
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, 
d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge
Llei de l'habitatge                                             
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 
l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91   
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido                                                                                                        
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)              
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
Instrucció d'Acer Estructural EAE 
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil 
i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges 
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91   
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores 
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas               
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”
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O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006 
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
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RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica 
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                    
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE                                         
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
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RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados   
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105
Código Técnico de la Edificación, CTE                                         
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

M12.3. Fitxa justificativa del estudi de gestió de residus de la construcció

La fitxa justificativa del estudi de gestió de residus de la construcció es troba dins l’estudi de gestió de residus 
corresponent del present projecte. 

M13. Justificació de preus 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC BEDEC 2018 i s’ha realitzat amb 
els costos de mà d’obra, maquinaria i materials de mercat. D’acord amb el volum d’obra nova del projecte, s’han 
contemplat els sobrecostos per obres d’import inferior als 4.004.000€ que estableix el ITEC BEDEC 2018. 

M14. Programa de treball 

Es preveu una durada total d'execució dels treballs de 8 mesos. No obstant, les obres es desenvoluparan en 
diferents fases.  
El pla d’obra quedarà convenientment detallat al corresponent apartat del present projecte “Pla de treballs”, si bé el 
Director de l’Obra o bé els tècnics representants de l’Ajuntament de Terrassa podran introduir les modificacions que 
considerin convenients per a la correcta execució de les obres. 

L’execució de les diferents unitats d’obra s’adoptarà al disposat en el Plec de Condicions del present projecte. 

D’acord amb la Llei 3/2011 de 14 de novembre de contractes de les Administracions Públiques i amb el Plec de 
Clàusules Administratives Generals, el termini de garantia s’estableix en dotze (12) mesos a partir de la recepció 
de les obres (article 235). 

M15. Seguretat i higiene 

L’estudi de seguretat i salut es regeix per la següent normativa: 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, en el que S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 

A l’article 4 de l’esmentat decret s especifiquen les condicions per redactar un estudi basic o estudi de seguretat i 
salut: 

- Que el pressupost d’execució per contracte inclòs al projecte sigui igual o superior a 450.759,08€ 

- Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment a mes de 20 
treballadors simultàniament. 

- Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors 
a l’obra, sigui superior a 500 dies. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

El present projecte incorpora segons l’article 4 del Real Decreto 1627/1997 un Estudi de Seguretat i Salut complert. 

Per a la coordinació de seguretat i salut, s’estima convenient que el pressupost destinat no sigui inferior al 1,0% del 
pressupost de l’obra. 

PEM Seguretat i Salut projecte: 34.839,96€ 

L’estudi de seguretat i salut es troba annex al present projecte. 

M17. Pressupost d’Execució Material 

El total del Pressupost d’Execució Material del projecte ascendeix a la quantitat de 2.391.997,73 (DOS MILIONS 
TRES-CENTS NORANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS). 

El total del Pressupost per al Coneixement de l’Administració del projecte ascendeix a la quantitat de 2.846.477,29 
€ (DOS MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS I VINT-I-NOU 
CÈNTIMS) i genera un IVA al tipus vigent de 597.760,23 € (CINC-CENTS NORANTA-SET MIL SET-CENTS 
SEIXANTA EUROS I VINT-I-TRES CÈNTIMS).  

El total del Pressupost per al Coneixement de l’Administració (IVA inclòs) del projecte ascendeix a la quantitat de 
3.444.237,52 € (TRES MILIONS QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS 
I CINQUANTA-DOS CÈNTIMS). 

M18. Classificació del contractista 

En referència a la classificació del contractista per a l’execució dels treballs objecte d’aquesta documentació 
tècnica, cal apuntar que aquesta hauria de considerar els següents grups i categories d’acord amb el pressupost 
d’execució material del projecte i les determinacions dels l’articles 65 i següents TRLCSP, el Reglament de 
Contractació i les restants disposicions legals aplicables. 
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GRUP A. Moviments de Terres i perforacions 

 subgrup 1. Desmuntatges i buidatges - categoria C 

 subgrup 2. Esplanacions - categoria A 

GRUP E. Hidràuliques 

 subgrup 1. Abastaments i sanejaments - categoria C 

GRUP G. Vials i pistes 

 subgrup 4. Barrejes bituminoses - categoria C 

 subgrup 5. Senyalitzacions i balises de vial - categoria A 

 subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica - categoria D 

GRUP I. Instal·lacions elèctriques 

 subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses - categoria C 

 subgrup 6. Distribució de baixa tensió - categoria C 

 subgrup 7. Telecomunicacions - categoria A 

M19. Revisió de preus 

Tenint en compte que el termini d’execució de l’obra es inferior a 12 mesos, des de la seva adjudicació, i d’acord 
amb els articles 103, 104, 105 del Reial Decret 9/2017 de 8 de novembre de la Llei de contractes del sector públic 
(BOE 9/2017), no és necessari que aquest projecte inclogui fórmules de revisió de preus. 

M20. Criteris de manteniment 

CLAVEGUERAM 

Cal netejar els elements de recollida de les aigües pluvials anualment. 

ENLLUMENAT 

Netejar les lluminàries amb la periodicitat que indica el fabricant. Anualment es comprovarà l’estat de les columnes 
i es desmuntaran les lluminàries per comprovaren el correcte funcionament. Mensualment es comprovarà que tots 
els punts de llum estan funcionant i es canviaran els LED si escau. 

XARXA DE REG 

Es comprovarà semestralment que a tot l’arbrat i parterres arriba l’aigua de reg per goteig. Una de les 
comprovacions serà just abans de l’inici de l’estiu al ser el període de mes necessitat hídrica de les plantes i arbrat. 

M21. Estudi lumínic 

La proposta d'enllumenat respon a l’estudi lumínic realitzat, que s’annexa al present projecte, per verificar la 
correcta col·locació dels punts de llum d’aquest espai públic així com la seva intensitat lumínica. Aquest s'ha fet a 
partir de tot el projecte global, on es proposa una línia d'enllumenat amb columnes a banda i banda de la voravia, 
una altra tipologia de lluminària LED sota la passera de la zona verda central a nivell estètic, i una tipologia de 
lluminària indirecta i de tipus projector d'alçada per a les places, zones verdes i parcs, segons es detalla en la 
documentació gràfica del present projecte. 

Les zones estudiades en l'estudi lumínic son les diferents zones de vial del carrer Tren Baix i els dos transversals, 
carrer Navàs de Tolosa i carrer del Doctor Torres i Bages, zones d’estada, places i zones verdes i finalment l’àmbit 
de la rotonda proposada i de l’entrada a aquesta des de la Rambleta del Pare Alegre. En la documentació gràfica 
del projecte es marquen les diferents zones d’estudi amb cada una de les tipologies lumíniques ubicades. 

El projecte incorpora sis models diferents de lluminàries de la casa LAMP: 

- LAMP FLUT STREET 8500 NW ANT. Referència 6641134 (Tipologia 01 segons la documentació gràfica del 
present projecte) 

- LAMP OWL CL.I 10500 NW GR. Referència 6941493 (Tipologies 03 i 04 segons la documentació gràfica del 
present projecte) 

- LAMP NIU LED RSYM CL.I 4500 GR. Referència 8141503 (Tipologia 05 segons la documentació gràfica del 
present projecte) 

- LAMP SHOT LED 3500 NW MFL GR. Referència 7541403+7507782 (Tipologia 06 segons la documentació 
gràfica del present projecte) 

- LAMP FINE LED STRIP IP65. Referencia 9600920 (Tipologia 07 segons la documentació gràfica del present 
projecte) 

Les columnes d’enllumenat es col·locaran a una distància l’una de l’altre, calculada segons l’estudi lumínic adjunt, i 
es situaran a una distància prudencial dels arbres per tal d’evitar afectacions. 

El nou enllumenat del àmbit del projecte compleix amb els requisits sol·licitats per l’Ajuntament de Terrassa. Valors 
entre 15 i 20 lux i U>0,4. 

En el conjunt, tots els espais, tant carrers com places i zones verdes estan il·luminats amb noves lluminàries LED 
previstes en projecte, per millorar la uniformitat. 

M22. Estudi de descontaminació del sòl 

Es realitza un estudi complert del sòl amb l’objectiu d’inspeccionar la qualitat del subsol i, especialment identificar i 
caracteritzar la qualitat de les terres de reblert dipositades a l’emplaçament. L’estudi s’ha adjudicat a una empresa 
homologada per l’ARC (ENVIROENG 2000 S.L.) i es presenta com un document annex del present projecte 
d’urbanització. 

L’esmenat estudi certifica que no s’ha desenvolupat mai cap activitat potencialment contaminant del sòl. La 
possibilitat de contaminants es troba majoritàriament al reblert d’una petita zona de l’emplaçament localitzada 
segons s’especifica a l’estudi. 
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A través de l’excavació de 9 cales i amb l’extracció de 18 mostres de sòl, s’ha dut a terme un control organolèptic 
per tal de detectar presencia de substàncies contaminants en els sòls recuperats i no s’han detectat lectures 
significatives de cap mostra recuperada. 

D’acord amb l’article 4.3. del R D 9/2005, sempre que al sòl es determinin concentracions de contaminants 
superiors als NGR, en funció del seu ús, actual o previst, caldrà dur a terme un estudi d’avaluació del risc per a la 
salut humana com molt be explica l’estudi. És evident que no es pot saber amb antelació si el sòl a investigar 
presenta contaminats en concentracions superiors als NGR o no. Hi han escenaris industrials o geogràfics, en els 
quals ja es contempla aquesta possibilitat des de un inici, doncs en aquest cas, on no n’hi havia hagut cap activitat 
potencialment contaminant, l’escenari més probable era que no fos necessari, com demostra el fet que 7 dels 9 
punts d’investigació no presentin cap contaminant en concentracions superiors als NGR. (El cas de l’arsènic és 
degut al fons geoquímic local, com es demostra a l’estudi). 

A resultes dels resultats obtinguts, l’empresa que ha realitzat l’estudi certifica que no creu necessari que calgui fer 
cap mena de descontaminació, si de cas gestionar algun volum de sòl a un abocador de residus no especials. Es 
per aquesta raó per la qual es presenta en el present projecte una hipòtesis de càlcul amb previsió de màxims i 
segons dades obtingudes en l’esmentat estudi, on es planteja el cas mes desfavorable de descontaminació d’un 
volum aproximat de terres situat en la zona compresa entre les cales C-1, C-2 i C-3 tal i com s’especifica a la 
memòria del estudi annex. La resta de la superfície investigada presenta un reblert sense afectació destacable. 

M23. Topografia 

L’estudi topogràfic realitzat per l’empresa PARDO-TEIXIDOR ESTUDI TOPOGRÀFIC, S.L.P. amb georeferenciació 
de coordenades UTM es troba en la documentació gràfica del present projecte.  

Terrassa, desembre del 2018 

Duran Arquitectes S.L.P       Distrito Inversión Óptima, S.L. 

Tècnics          Promotor 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PLA D’ETAPES 

El present “Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització 
del PAU2 i dels sòls privats de servituds publica de l’àmbit dels dos polígons, a Terrassa” com molt bé indica el seu 
títol, contempla la reurbanització del àmbit públic del polígon d’actuació 1 (PAU1) i a nivell de bàsic un conjunt de 
documents annexes que ens permetin conèixer com serà l’urbanització restant de l’àmbit resultant en tots els seus 
aspectes, tant en composició i coherència arquitectònica com en valoració de càrregues urbanístiques, serveis i 
ordenació de la mobilitat. 

L’execució de les obres es realitzaran segons el pla d’etapes esmenat en les determinacions del Pla de Millora 
Urbana PM-PRPA035. 

Les condicions de gestió o les etapes d’actuació es fixen d’acord amb les determinacions contingudes a l’article 
142 del es Normes urbanístiques del POUM de Terrassa. 

El pla d’etapes general es desenvoluparà en dos polígons d’actuació PAU1 i PAU2 que queden degudament 
descrits en el corresponent Pla de Millora urbana, però el present projecte només contempla l’àmbit del polígon 
d’actuació 1. Aquest s’iniciarà després del corresponent projecte de reparcel·lació com es descriu en el pla detapes 
següent: 

Els terminis que es proposen tindran la consideració de màxims i són els següents: 

Polígon d’Actuació 1 (PAU 1) 

- Redacció del Projecte de reparcel·lació. Un any, com a màxim, a comptar des de la data de publicació 
definitiva del Pla de Millora Urbana. 

- Redacció del Projecte d’Urbanització Complementari, es correspon amb el present projecte. Un any a 
comptar des de publicació definitiva del Pla de Millora Urbana. 

- Gestió urbanística i obres d’urbanització. Tres anys a comptar des de publicació definitiva del Pla de 
Millora Urbana. 

L’execució del Polígon 2 s’iniciarà quatre anys, com a màxim, a comptar des de la data de publicació definitiva del 
Pla de Millora Urbana. Com en el cas del polígon 1 es desenvoluparà en les següents 3 etapes. Els terminis que es 
proposen tindran la consideració de màxims i són els següents: 

Polígon d’Actuació 2 (PAU 2) 

- Redacció del Projecte de reparcel·lació. Tres anys a comptar des de publicació definitiva del Pla de 
Millora Urbana. 

- Redacció del Projecte d’Urbanització Complementari. Tres anys a comptar des de publicació definitiva 
del Pla de Millora Urbana. 

- Gestió urbanística i obres d’urbanització. Cinc anys a comptar des de publicació definitiva del Pla de 
Millora Urbana. 

Els promotors dels dos polígons de Pla de Millora Urbana podran sol·licitar a l’Administració l’ampliació en quatre 
anys dels terminis previstos per la seva execució en el supòsit de què es justifiqui la insuficiència de demanda de 
sostres residencial en les quantitats proposades.  

Per a les edificacions que acullen els habitatges amb protecció oficial, i d’acord amb l’article 83.2.e del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, els terminis per per a l’inici i la finalització de l’edificació no poden ser superiors a 2 anys 

per a l’inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a la llur 
finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres. 

L’execució dels espais verds de servitud pública (P.11 Sòls privats de servitud pública) dels corresponents polígons 
d’actuació PAU1 i PAU2 anirà vinculada a l’execució de les obres d’edificació de les VA1 i VA4 respectivament, 
donat que es situen sobre les dotacions d’parcament dels esmenats conjunts edificatoris.
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Mounting Blind and tamper proof fixing by means of Pin-Torx key

Installation

*Metric units are leading
 
Design: Streetlife
Protected by int. Modeldepots & Patents

Place mounting frame in ground and align with paving/ground 
level. Tree grids can be attached to mounting frame. Default 
mounting frame depth is 180mm | 7.1". 

STREETLIFE BV,   Herengracht 36,   2312 LD  Leiden,   The Netherlands;   tel. +31 71 333 33 33;    fax +31 71 333 3349;    www.streetlife.nl 
 Chamber of Commerce: 28.073.827             Tax No. NL 806077049B01

Transporte
Terrassa código postal: 8 €   575
El precio del transporte está basado en nuestras condiciones estándar. Para entregas en el centro de la 
ciudad o con mecanismo de descarga especial, al entregar se cobrarán cargos adicionales.

casual dots, kiwi, twiggy, bamboo

STREETLIFE BV,   Herengracht 36, 2312 LD  Leiden,   Países Bajos;   tel. +31 71 333 33 65;    www.streetlife.nl
Cámara de Comercio: 28.073.827 No. IVA NL 806077049B01 página 2 de 3
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Alcorque realizado en plancha de 
acero decorada y moldeada con 
refuerzos adecuados.  
Está disponible en tres versiones 
circulares y tres cuadradas, en varias 
medidas. Para cada versión se puede 
solicitar el correspondiente marco en 
acero. 

		
		
		
		
		
		

		

		
		
		
		
		
		

		

 
 

	 exterior		
L	990	/	1190	/	1440	mm		
H	35	mm	
	 ----------		
	

		
	 	 	 FIJACIÓN	AL	SUELO:		
Acero	Barnizado		 Cimentación	+	apoyo	

	 	 							Acero	Corten	
	 	 							Acero	Inox.	
	
	 	 		 	 	 Catálogo:		
	 	 	 	 	 COLOR	/	ESTILO	
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Materials and finishes

Structure with arm made of recycled polyamide 
injection with 30% fiberglass.
Two different options for the slats:
— Polymers with natural fibres (for benches measu-
ring 0.60m, 1.50m and 3.00m):

The slats are 30 mm thick and made from a 
blend of engineering polymers with 50% recycled 
plant fibres. Like the other benches in the family, five 
are straight and two are curved. 

The slats have an acrylic paint finish with 
anti-graffiti protection. Like all surface finishes, 
maintenance varies according to use and local 
weather conditions.
— Extruded aluminium with anodised finish (for ben-
ches measuring 0.60m, 1.75m and 3.00m): 

A recycled, recyclable and unchanging material 
that requires no maintenance.

Installation

Attached to the ground by anti-rust treated steel 
bolts on every leg which are placed in holes drilled 
into the road surface and filled with epoxy resin, 
quick-setting cement or similar. The bench is 
delivered dismantled, unless otherwise specified.

Maintenance 

No functional maintenance is required, except to 
preserve the original colour of the slats. 
Continued exposure to the sun during the first year 
causes 10-20% discolouration, after which the colour 
stabilises.

Weights

Polymers with natural fibres slats:
0.60 m: 18 kg.
1.50 m: 36 kg.
3.00 m: 68 kg.

Extruded aluminium slats:
0.60 m: 14.5 kg.
1.75 m: 29.5 kg.
3.00 m: 49 kg.

Standard combinations

Slat / Leg
Green / Brown
Teak / Brown
Grey / Grey
Beige / Brown
Beige / Grey
Brown / Brown
Brown / Grey
Aluminium / Black

Slats
Listones

Polymers + natural fibers /
Polímeros con fibras naturales

Painted anti-graffiti / Pintado 
antigraffiti
RAL 1015

Polymers + natural fibers / 
Polímeros con fibras naturales

Painted anti-graffiti / Pintado 
antigraffiti
RAL 7024

Polymers + natural fibers /
Polímeros con fibras naturales

Painted anti-graffiti / Pintado 
antigraffiti
RAL 8014

Polymers + natural fibers /  
Polímeros con fibras naturales

Painted anti-graffiti / Pintado 
antigraffiti
RAL 8004

Polymers + natural fibers /
Polímeros con fibras naturales

Painted anti-graffiti / Pintado 
antigraffiti
RAL 6011

Aluminium extrusion / 
Extrusión aluminio

Anodised / Anodizado

Structure
Estructura

Polyamide + fiberglass / 
Poliamida reciclada con fibra 
de vidrio
RAL 7024

Polyamide + fiberglass / 
Poliamida reciclada con fibra 
de vidrio
RAL 8014

Polyamide + fiberglass / 
Poliamida reciclada con fibra 
de vidrio
Black / Negro

Materiales y acabados

Estructura con brazo de inyección de poliamida 
reciclada con un 30% de fibra de vidrio.
Dos opciones de listones:
 — Polímeros con fibras naturales (para bancos de 
0,60m, 1,50m y 3,00m):

Los listones extrusionados, de 30 mm de grosor, 
se fabrican a partir de una mezcla de polímeros 
técnicos con un 50% de fibras vegetales recicladas 
y, como en los demás bancos de la familia, cinco son 
de sección recta y dos de sección curva.

Los listones están acabados con pintura acrílica 
que incorpora protección antigraffiti, como todos los 
acabados superficiales requiere un mantenimiento 
que variará según el uso y las condiciones 
climatológicas del lugar donde se instale el producto.
— Extrusión de aluminio acabado anodizado (para 
bancos de 0,60m, 1,76m y 3,00m):

Un material reciclado, reciclable e inalterable 
que no requiere mantenimiento.

Instalación

El anclaje se realiza mediante dos pernos  
de acero por pata, tratados con protección 
antioxidante, que se introducen en los  
orificios previamente realizados en el  
pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento 
rápido o similar.

El banco se entrega desmontado, salvo 
especificaciones en contra.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional, salvo que 
se desee conservar el color original del listón. Se 
produce una decoloración de entre un 10% y 20% 
por la exposición continuada al sol durante el primer 
año, pasando a estabilizarse posteriormente el color.

Pesos

Listones de polímeros con fibras naturales:
0,60 m: 18 kg.
1,50 m: 36 kg.
3,00 m: 68 kg.

Listones de extrusión de alumínio:
0,60 m: 14,5 kg.
1,75 m: 29,5 kg.
3,00 m: 49 kg.

Combinaciones estándar

Listón / Pata
Verde / Marrón
Teja / Marrón
Gris / Gris
Beige / Marrón
Beige / Gris
Marrón / Marrón
Marrón / Gris
Aluminio / Negra



 

 
               

 

  

  





MORELLA BIN

1. Papelera

Morella Bin Simple Cenicero Tapa Cenicero y 
tapa

Dimensiones Ø35x75  cm 53x35x87  cm Ø35 x 87  cm 53x35x87

Peso 35 kg 40 kg 38 kg 43 kg

Capacidad 50 L 50 L 50 L 50 L

1.1 Características generales

Material  Chapa de acero Cor-ten Fijación Anclado con tornillos

Acabado Pintado efecto Cor-ten Cenicero Acero inox

Colores

B. Efecto cor-ten

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=94 / 96 kg)

Instalación
Roscar los dos tornillos a fondo M-16 x140 a las tuercas soldadas en la base. Taladrar el pavimento y llenar
con resina o mortero líquido. Centrar y colocar.

Sistema de fijación de bolsa

MORELLA BIN

1.3 Geometría

Morella simple 

Morella con cenicero
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Materials and finishes

Anti-rust cast iron monolith painted black.
The cast iron nodular grid, painted black, 

is supported on a hot-dip galvanised steel 
frame. One-inch cast brass spout.  

Optional anti-freeze valve.

Installation

The fountain is embedded 10 cm into the 
ground using four corrugated rods. Includes  
a pressure regulator and timer flow control to 
optimise and save water. The grid rests on the 
metal frame which is levelled with the ground 
and is the same size as the water collection 
manhole.

Maintenance

No maintenance required except standard 
cleaning of the button and interior. 

Delivered in two parts: the monolith and 
spout, and the required amount of grids and 
frames.  

Assembly instructions and anchor bolts 
are included with the monolith.

If temperatures may drop below 0°C,  
turn off the water supply and drain the circuit 
to prevent freezing and breakage.

Weight

122 kg.

Materiales y acabados

Monolito de fundición de hierro con protección 
antioxidante y pintado color negro.

Reja de fundición de hierro nodular 
pintada color negro apoyada sobre un marco 
de acero galvanizado en caliente. Caño de 
fundición de latón de una pulgada.

Posibilidad de incluir valvula antihielo.

Instalación

La fuente se empotra 10 cm en el suelo  
y se fija mediante cuatro pernos corrugados. 

Dispone de regulador de presión y control 
temporizado de flujo para optimizar  
y economizar al máximo el consumo de agua. 
La rejilla descansa sobre el marco metálico 
enrasado con el pavimento y tiene la misma 
dimensión que la arqueta de recogida de agua.

Mantenimiento

No necesita mantenimiento, salvo el habitual 
para la limpieza interior y del pulsador. 

Se suministra en dos partes: por un lado 
el monolito con el caño, y por el otro tantas 
rejillas y marcos como se requieran. 

Con el monolito se entregan los pernos  
de anclaje y las instrucciones de montaje.

Cuando se prevean temperaturas por 
debajo de 0° C se aconseja cerrar el paso 
de agua y vaciar el circuito para evitar 
congelaciones y roturas.

Peso

122 kg.

Sizes in cm
Cotas en cm

Structure
Estructura

Cast iron / Hierro fundido

Painted / Pintado
RAL 7024

Brass / Latón

Polished / Pulido
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Cast iron / Hierro fundido

Painted / Pintado
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  Columpios J472

2+ 2 1,2m 1 = 3,33m   2 = 1,86m   3 = 2,2m

columpiarse encontrarse /
imaginar

Funciones Lúdicas :    2

 Datos técnicos J472

 Instalación del equipamiento

Zona de impacto: Superficie de suelo mínima requerida
Zona de impacto
Espacio libre

1 1,20m 19m²
2 1,20m 22m²

2 01h50 0.11m³ 19m² 96kg 30kg 2005-04-11



  Ixo J2534-M

6+ 12 2,5m 1 = 4,1m   2 = 3,5m   3 = 3,4m

deslizarse

x2

encontrarse

x1

colgarse

x1

trepar

x3

Funciones Lúdicas :    7

 Datos técnicos J2534-M

Tour Gamma
Barre fixe
Mât de vigie
Escalera de cuerda
Echelle droite delta
Tubo de bomberos
Tobogán rápido

 Instalación del equipamiento

Zona de impacto: Superficie de suelo mínima requerida
Zona de impacto
Espacio libre

1 0,6m 3,5m²
2 1,95m 11m²
3 2,2m 10,5m²
4 2,5m 22m²

2 12h00 0.6m³ 47m² 309kg 35kg 2012-10-09



  Toboganes J1010

2+ 7 1,07m 1 = 2,72m   2 = 0,51m   3 = 1,9m

escalar deslizarse encontrarse /
imaginar

Funciones Lúdicas :    3

 Datos técnicos J1010

 Instalación del equipamiento

Zona de impacto: Superficie de suelo mínima requerida
Zona de impacto
Espacio libre

1 1m 5,5m²
2 1,07m 12,5m²

2 01h30 0.1m³ 18m² 77kg 28kg 0000-00-00



























Material: Fundicion ductil GGG-40
Peso: 117.769 kg
Acabado: Pintado negro asfáltico
Norma: UNE EN-124
Clase: D-400

H

70

160

Conjunto doble abatible FO
FO-2

vista en planta
1:20

vista alzado
1:20

CORTE A-A
1:20

corte B-B
1:20

DETALLE INSCRIPCIÓN -  C
1:10

DETALLE NORMA Y CLASE -  D
1:5

DETALLE FABRICANTE -  E
1:5 DETALL CERTIFICADO DE PRODUCTO -  F

1:5

DETALLE RELIEVE -  G
1:2

DETALLE H

A

A

B B

867exterior marco

101altura marco

C D

E

F

G

867
exterior marco

3altura relieve

766c.p.

796

766c.p.

796
120altura tapa

720Exterior tapa

1
holgura















































































































































































 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I
DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA

CARRER DEL TREN BAIX - 08223-08224 TERRASSA
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  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Tècnics Promotors

Duran Arquitectes S.L.P Distrito Inversión Óptima, S.L.
Passeig Comte d’Ègara 2, 2n-5ª Avda. Torre Romeu, 77-89 nau 3
08221 Terrassa 08210 Barberà del Vallès
www.duranarquitectes.com 

desembre 2018

http://www.duranarquitectes.com


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

1. OBJECTE DEL PLEC 2 

2. CLÀUSULES D'INDOLE FACULTATIVA 2 

De les obligacions i drets del Contractista 2

Interpretació del Projecte: 2

Obra defectuosa: 3

Facultats de la Direcció de les Obres 3

3. D'INDOLE ECONÒMICA 3 

Base fonamental 3

Garanties d'Acompliment i Fiances 3

Execució dels treballs amb càrrec a la fiança: 3

Preus 4

Valoracions 4

Millores: 4

Indemnitzacions Mútues 4

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

1. OBJECTE DEL PLEC 

OBJECTE DEL CONTRACTE: Les obres d'aquest contracte són les relatives a la construcció, total acabament i 
perfecte funcionament del present projecte, a les obres del qual hi seran compresos tots els ramals que integren la 
seva construcció, regint- se pel detall i condicions que s'estipulen en el present Plec i plànols redactats per 
l'Arquitecte. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I MANERA D'EXECUTAR L'OBRA: Les obres s'executaran amb subjecció als 
plànols i pressupostos atenint-se a més a les condicions que cregui pertinents la Direcció Facultativa de les obres 
en el qual fa referència a interpretacions tècniques del Projecte i a la manera i ordre d'execució dels treballs. 

2. CLÀUSULES D'INDOLE FACULTATIVA 

De les obligacions i drets del Contractista 

Residencial: El Contractista o bé representant seu autoritzat, residirà a la comarca on es localitzi l'obra. 

Presència a l'obra: El contractista haurà de presentar-se a l'obra sempre que el convoqui la Direcció Facultativa. 

Oficina a l'obra: El Contractista habilitarà a compte seu una oficina a l'obra, en la qual hi ha d'haver el material 
adequat per a la realització de les consultes necessàries. 

Llibre d'ordres: A l'oficina de l'obra, el Contractista hi tindrà el llibre d'ordres en el qual s'hi inscriuran les ordres que 
la Direcció Facultativa li necessiti donar, sense perjudici de posar-les per ofici quan així ho cregui. Aquestes ordres 
les signarà el Contractista com a assabentat, expressant a més el dia i l'hora en que ho verifica. 

L'acompliment d'aquestes ordres és tan obligatori pel contracte, com per les condicions constructives del present 
Plec. El fet que en el llibre no figurin redactades les ordres que preceptivament té l'obligació d'acomplimentar el 
Contractista, d'acord amb l'establert al Projecte, no suposa cap eximent ni atenuant per a les responsabilitats que 
siguin inherents al Contractista. 

Interpretació del Projecte: 

Correspon exclusivament a la Direcció Facultativa de les obres la interpretació tècnica del Projecte i la conse- 
güent expedició d'ordres complementàries, gràfiques o escrites, pel seu desenvolupament. 

La Direcció Facultativa de les obres podrà ordenar, abans de la seva execució, les modificacions de detall del 
Projecte que cregui oportunes, sempre i quan no alterin les línies generals d'aquest, no excedeixin la garantia 
tècnica exigida, i siguin raonablement aconsellades per eventualitats sorgides durant l'execució del treball o per 
millores que es cregui convenient introduir. 

Les reduccions d'obra que es puguin originar seran acceptades pel Contractista. També correspon a la Direcció 
Facultativa de les obres apreciar les circumstàncies que, a instància del Contractista, facin necessària la 
substitució del material de difícil adquisició per d'altres de utilització similar, encara que de diferent qualitat i 

naturalesa, i de fixar l'alteració de preus que en tal cas s'estimi raonable. El Contractista no podrà fer per si sol la 
menor alteració de cap part del Projecte sense l'autorització escrita de la Direcció Facultativa de l'obra. 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa: Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra 
les ordres demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les ell mateix, davant de la Propietat, si 
són d'ordre econòmic, i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic o facultatiu de la Direcció Facultativa, no s'admetrà cap reclamació, podent el 
Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida a la 
Direcció Facultativa, la qual podrà limitar la seva resposta a l'acús de rebut, que de tota manera serà obligatori per 
a aquesta mena de reclamacions. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa: El 
Contractista no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal de qualsevol mena depenent de la Direcció 
Facultativa o de la Propietat, encarregats de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la Propietat es 
designin altres Facultatius per als reconeixements. Quan es cregui perjudicat pels resultats d'a- quests, procedirà 
d'acord amb allò estipulat a l'article precedent sense que per aquest motiu pugui interrompre's o perjudicar-se la 
marxa dels treballs. 

Obligació del Contractista: El Contractista està obligat a fer, en general, tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció de les obres, tot i que no estigui taxativament expressat en el Plec de Condicions, sempre que sigui 
ordenat per la Direcció Facultativa. Del Personal del Contractista: 

Encarregat: L'encarregat nomenat pel Contractista es considera a les ordres de la Direcció Facultativa, passarà 
totes les hores de treball dedicat exclusivament a aquesta obra. Recusació del personal: El Contractista està 
obligat a treure de l'obra tot aquell personal que, a judici de la Direcció Facultativa, no acompleixi degudament les 
seves obligacions.De les Obres i la seva Execució: Accessos: Anirà a compte del Contractista l'habilitació 
d'accessos per a la execució de l'obra. 

Inici i termini d'execució de les obres: El Contractista iniciarà les obres dins dels vuit dies següents a la formació i 
signatura del contracte corresponent, havent de deixar-les acabades en el termini improrrogable que en aquell s'hi 
determini. No obstant es podrà concedir pròrroga raonable a petició del Contractista per causes justificades i de 
força major. 

Replanteig de les obres: Abans de començar les obres s'executarà un replanteig en presència del Contractista o de 
la persona que el representi. Havent-hi conformitat amb el Projecte, s'hauran de començar les obres. Durant el seu 
curs, s'executaran tots els replanteigs parcials que s'estimin precisos. Del general se n'estendrà acta. El 
subministre i les despeses del material i personal que ocasionin els replanteigs corresponen sempre al 
Contractista, el qual està obligat a procedir en aquestes operacions amb subjecció al que està prescrit en els Plecs 
de Condicions Generals i particulars i seguint les instruccions de la Direcció Facultativa, sense l'aprovació de la 
qual no podrà continuar-se els treballs. 

Condicions generals d'execució dels treballs: Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte que 
hagi servit de base al contracte, a les modificacions d'aquest que prèviament hagin estat aprovades, i a les ordres i 
instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entregui la Direcció Facultativa al Contractista, sempre i 
quan aquestes s'encaixin a la xifra que ascendeixen els pressupostos aprovats. El Contractista notificarà a la 
Direcció Facultativa de les obres, amb precisa anticipació, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de 
l'execució de les parts que hagin de restar ocultes o que a judici del Contractista requereixin el dit reconeixement. 
D'aquestes parts se n'aixecaran plans precisos per al seu amidament i liquidació, que seran subscrits per la 
Direcció Facultativa. El Contractista haurà d'abonar pel seu compte els treballs auxiliars necessaris per a fer el 
amidament, llevat que es conformi amb el que proposi la Direcció Facultativa. 

Subcontractes o contractes parcials: La Direcció Facultativa haurà de conèixer els noms dels subcontractistes que 
intervinguin parcialment en l'obra, la qual notificarà la seva aprovació, sense que el Contractista tingui dret a cap 
reclamació per aquesta determinació, i sense que pugui defugir per l'aprovació la responsabilitat davant la 
Propietat i la Direcció Facultativa de l'obra dels actes o omissions dels subcontractistes. 
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Obra defectuosa: 

Quan el contracte hagi fet qualsevol element d'obra que no s'ajusti en aquest plec o en el particular, la Direcció 
Facultativa de l'obra el podrà acceptar o rebutjar. En el cas d'acceptació, aquesta fixarà el preu que sigui just amb 
arranjament de les diferències que hi hagués, estant obligat el Contractista a acceptar aquesta valoració; en el cas 
de no conformar-s'hi, desfarà i reconstruirà a compte seu tota la part mal executada amb arranjament a les 
condicions que fixi la Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu de pròrroga en el termini d'execució. 

Vicis ocults: Si la Direcció Facultativa tingués raons fundades per a creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció a les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, les 
demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses de 
demolició i reconstrucció que s'ocasionin aniran a càrrec del Propietari. 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència: El Contractista té la llibertat de proveir-se dels materials i 
aparells de tota mena en els punts que li sembli convenient, sempre i quan reuneixin les condicions exigides en el 
contracte, que estiguin perfectament preparats per a l'objecte d'aplicació, i que siguin emprats en l'obra en 
conformitat a les lleis i reglaments corresponents o a les normes de la bona construcció. 

Us dels materials i aparells: No es procedirà a l'ús i col.locació dels materials i dels aparells sense que hagin estat 
examinats i acceptats per la Direcció Facultativa, en els termes que prescriuen els Plecs de Condicions, dipositant 
a l'efecte el Contractista, les mostres i models necessaris, contrasignats prèviament, per a poder efectuar amb ells 
les comprovacions, assaigs, o proves preceptuades en el Plec de Condicions vigents a l'obra. Les despeses que 
ocasionin els assaigs, anàlisis, proves, etc. ja indicats, aniran a càrrec del Contractista. 

Medis auxiliars: Aniran a compte i risc del Contractista les bastides, màquines i d'altres medis auxiliars que pel bon 
desenvolupa- ment i execució dels treballs siguin necessaris. 

Recepció de les Obres Recepció provisional: Un cop acabades les obres tindrà lloc la recepció provisional, i a 
l'efecte s'hi practicarà un detingut reconeixement per la Direcció Facultativa i Propietari en presència del 
Contractista, aixecant-hi acta i començant des d'aquest dia a transcórrer el termini de garantia si les obres 
estiguessin en estat de ser admeses. Quan les obres no estiguin en estat de ser admeses es farà constar en l'acta 
i es donaran al Contractista les oportunes instruccions per a remeiar els defectes observats, fixant un termini per a 
esmenar-los, expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Termini de garantia: El termini serà assenyalat segons les condicions particulars vigents de l'obra; al seu defecte 
serà d'un any comptat des de la data en la qual es verifiqui la recepció provisional. 

Conservació de les obres rebudes provisionalment: Les despeses de conservació durant el termini de garantia 
comprés entre les recepcions parcials i la definitiva, aniran a càrrec del Contractista. Si l'edifici fos ocupat o utilitzat 
abans de la recepció definitiva, la guarda, la neteja, i les reparacions causades pel seu ús, aniran a càrrec del 
Propietari, i les reparacions de vicis d'obra o per defecte a les instal·lacions, aniran a càrrec del Contractista. En 
cas de dubte, serà jutge inapel·lable l'Arquitecte Director sense que contra la seva resolució hi càpiga ulterior 
recurs. 

Amidament definitiu dels treballs: Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per la Direcció 
Facultativa al seu amidament general i definitiu, amb precisa assistència del Contractista o d'un representant seu 
nomenat per ell o d'ofici, a la manera prevista per a la recepció d'obres. Serviran de base per a l'amidament, les 
dades del replanteig general, les dades dels replanteigs parcials que hagués exigit el curs dels treballs, les dades 
dels fonaments i altres parts ocultes de les obres preses durant l'execució dels treballs i autoritzades amb les 
signatures del Contractista i de la Direcció Facultativa, l'amidament que es dugui a efecte de les parts descobertes 
de les obres de fàbrica i accessoris en general, les dades que convinguin al procediment consignat a les 
condicions del contracte per dir el número d'unitats d'obra de cada tipus executades, tenint present, llevat un pacte 
contrari, allò preceptuat en els diferents capítols del Plec de Condicions Generals de condició tècnica confeccionat 
pel Centre Experimental d'Arquitectura i adoptat per les seves obres per la Direcció General d'Arquitectura en 
establir les normes per a l'amidament i valoració dels diferents treballs. 

Recepció definitiva: La recepció definitiva es verificarà, després de transcorregut el termini de garantia, de la 
mateixa manera i amb les mateixes formalitats que amb la provisional. A partir d'aquesta data, si bé finirà l'obligació 
del Contractista de reparar, al seu càrrec, aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, 
quedaran subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-lo per defectes ocults o deficiències de 
causa dolosa. De les recepcions de treball on el contracte hagi estat rescindit: En els contractes rescindits hi 
tindran lloc les dues recepcions, la provisional en primer lloc i la definitiva quan hagi transcorregut el termini de 
garanties per als treballs acabats per complert i rebuts provisionalment. Per tots els altres treballs que no estiguin 
inclosos en el cas anterior, i sigui quin sigui l'estat d'avanç en el qual es trobin, s'efectuarà sense pèrdua de temps 
una sola i definitiva recepció. 

Facultats de la Direcció de les Obres 

Facultat general de la Direcció de les obres: A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció 
Facultativa, expressades als articles precedents, és missió específica seva, la direcció i vigilància dels treballs que 
a les obres s'hi realitzin, i tot això amb autoritat tècnica complerta i indiscutible, inclús en tot el no previst 
específicament al Plec de Condicions de l'edificació, sobre les persones i coses situades a l'obra, i en relació amb 
els treballs que per a l'execució dels edificis i obres annexes es portin a terme, podent també, però amb causes 
justificades, recusar al Contractista si considera que adoptar aquesta actitud és útil i necessària per la deguda 
bona marxa de l'obra. 

3. D'INDOLE ECONÒMICA 

Base fonamental 

Com a base fonamental s'estableix el principi pel qual el Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs 
executats, sempre i quan aquests s'hagin realitzat amb arranjament i subjecció al Projecte, condicions generals i 
particulars que regeixin la construcció de l'edificació o obra annexa contractada. 

Garanties d'Acompliment i Fiances 

La Direcció Facultativa i Propietat podran exigir al Contractista la presentació de referències bancàries o d'altres 
entitats i persones, amb l'objecte de cerciorar-se si aquest reuneix totes les condicions necessàries per a 
l'acompliment exacte del contracte. Aquestes referències, si li són demanades, les presentarà abans de la 
signatura del contracte. 

Establiment de la fiança: La fiança que s'exigirà al Contractista amb el fi que respongui de l'acompliment del 
contracte, s'avinençarà en una retenció del 10 % de l'import dels pagaments que s'estableixi en el contracte si és 
que en aquest document no s'hi estableixen altres procediments. 

Execució dels treballs amb càrrec a la fiança: 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions 
contractades, es podrà ordenar d'executar-les a un tercer, o directament per l'administració, abonat el seu import 
amb la retenció en concepte de fiança, sense perjudici de les accions legals que tingui dret el Propietari en cas que 
les despeses efectuades a les unitats d'obra no fossin de rebut. 

Devolució de la fiança: La fiança retinguda s'abonarà al Contractista en un termini no superior als 15 dies un cop 
signada l'acta de recepció definitiva de l'obra. 
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Preus 

El Contractista presentarà preus unitaris de totes les partides que figurin a l'estat d'amidaments que se l'hi 
entregarà. Els preus unitaris que componen el pressupost - oferta tenen valor contractual i s'aplicaran a les 
possibles variacions d'obra que poguessin sobrevenir. 

Abast dels preus unitaris: El pressupost s'entén comprensiu de la totalitat de l'obra, i portarà implícit l'import dels 
treballs auxiliars (bastides, transports, elevació de material, runes, neteja, combustibles, força motriu, aigua i 
d'altres semblants), el de la imposició fiscal derivada del contracte, el de l'activitat del Contractista durant la seva 
execució, i el de les càrregues laborals de tot ordre, que no siguin objecte de partida específica. Quedaran inclosos 
a l'oferta de l'Empresa Constructora tots aquells treballs i materials que encara que no estiguin descrits en el 
present Plec de Condicions siguin necessaris pel total acabament de l'obra. 

Preus contradictoris: Els preus d'unitat d'obra, es fixaran contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el 
Contractista, segons els preus del Projecte. 

Preus no assenyalats: La fixació de preus haurà de fer-se abans que s'ajusti l'obra a la qual s'hagi d'aplicar, però si 
per qualsevol circumstància, en el moment de fer els amidaments no estigués encara determinat el preu de l'obra 
executada, el Contractista està obligat a acceptar el que assenyali la Direcció Facultativa. Quan a conseqüència de 
rescissions o d'altres causes fos precís valorar obres incompletes, el preu de les quals no coincideixi amb cap dels 
que es consignen en el quadre de preus, la Direcció Facultativa serà l'encarregada de descompondre el treball fet i 
compondre el preu sense reclamació per part del Contractista. 

Valoracions 

A les certificacions queda facultada la Direcció de les obres per a fer constar els aplecs per un valor que no 
ultrapassarà un 60 % estimat d'acord amb el desglossament del pressupost. 

Millores: 

El Contractista està obligat, sempre que li sigui ordenat per la Direcció Facultativa de les obres, a introduir les 
millores que aquesta cregui convenients a aquella part de la construcció que li indiquin, a l'objecte de donar a l'obra 
les condicions necessàries. Aquestes obres de millora s'avaluaran en conformitat amb els preus compresos en el 
pressupost que s'accepti. 

Millores d'obres lliurement executades: Quan el Contractista, junt amb l'autorització de la Direcció Facultativa, 
emprés materials de més esmerçada preparació que els assenyalats al Projecte, o substituís un tipus de fàbrica 
per una altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb més grans dimensions qualsevol part de l'obra, 
o en general que introduís, sense ser-li demanat, qualsevol altre modificació tot i ser beneficiosa a judici de la 
Direcció Facultativa, no tindrà dret, malgrat tot, més que a l'abonament del que pogués correspondre-li en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

Abonament per partides senceres: Admetent la condició d'algunes obres, la Direcció queda facultada per a incloure 
aquestes partides complertes, quan ho estimi just, a les periòdiques certificacions parcials. 

Abonament per partides alçades: En cas de no existir en el pressupost preus que es puguin aplicar a les obres 
executades per partida alçada, s'abonaran prèvia presentació dels justificants del seu cost (adquisició de materials 
i llistes de jornals degudament controlades per la Direcció Facultativa). Certificacions periòdiques: Les 
certificacions periòdiques tenen el caràcter de documents provisionals o bé, a compte, subjectes a rectificacions o 
variacions a la liquidació final, no suposant tampoc les dites certificacions cap aprovació ni recepció de les obres 
que comprenen. En cap cas podrà el Contractista al.legant desafiar en les certificacions suspendre els treballs ni 
dur-los amb menys increment del necessari per a l'acabament de les obres en el termini establert. Liquidació 
general: Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà dels amidaments i valoracions 

de totes les unitats que constitueixin l'obra. Per a la liquidació en cas de rescissió, es seguirà el que estipula el 
Centre Experimental d'Arquitectura, títol III, epígraf 5, article 36. 

Indemnitzacions Mútues 

Per demora d'entrega de l'obra. Es fixaran en el contracte. Per demora de pagaments i per danys causats per força 
major: Segons s'estipula al Plec General de Condicions de l'Edificació realitzat pel Centre Experimental 
d'Arquitectura, títol III, epígraf 6, article 38 i 39. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

14 -  ESTRUCTURES

145 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1452U001,14522CAH.

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

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Pilar de formigó armat   
- Mur de formigó armat   
- Biga de formigó armat   
- Cèrcol de formigó armat   
- Sostre nervat unidireccional   
- Sostre nervat reticular   
- Llosa inclinada de formigó armat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament   
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament   
- Aplomat i anivellament de l'encofrat   
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant   
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat   
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de

sostres i lloses   
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres   
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres   
- Tallat i doblegat de l'armadura   
- Neteja de les armadures   
- Neteja del fons de l'encofrat   
- Col·locació dels separadors   
- Muntatge i col·locació de l'armadura   
- Subjecció dels elements que formen l'armadura   
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
- Humectació de l'encofrat   
- Abocada del formigó   
- Compactació del formigó mitjançant vibratge   
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses   
- Cura del formigó   
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst   
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul   
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element

estructural estigui en disposició de suportar els esforços    
CONDICIONS GENERALS:   
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.   
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.   
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:   
- Elements formigó armat:   

- En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm

PAU1 Públic

 Pàgina:    1

- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm   

- Elements formigó pretensat:   
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm   

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):   

- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm   

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt
considerat):   
- H <= 6 m:  ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm   

- Desviacions laterals:   
- Peces:  ± 24 mm
- Junts:  ± 16 mm   

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm   
- Secció transversal (D: dimensió considerada):   

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm   

- Planor:   
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
SOSTRES I LLOSES:   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm   
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:   

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m   

SOSTRES:   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm   
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:   
Gruix de la capa de compressió:   
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm   
SOSTRES NERVATS RETICULARS:   
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.   
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.   
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.   
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.   
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No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS   
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.   
SOSTRES I LLOSES:   
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES

E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E222142A.

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%

PAU1 Públic

 Pàgina:    4



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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).   
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* 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.   
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.   
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES

E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2255J90.

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

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades   
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades   
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus   
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus   
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per
a drenatges   
- Repàs i piconatge d'esplanada   
- Repàs i piconatge de caixa de paviment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres   
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives   
Repàs i piconatge:   
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas   
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:   
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.   
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.   
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
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com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:   
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.   
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.   
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
condicions generals ha de complir:   
- Mida del granulat:  <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%   
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:   
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.   
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.   
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.   
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:   
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.   
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.   
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  - 25 mm   
- Planor:  ± 15 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:   
- 0°C en reblert o estesa de grava   
- 2°C en terraplenat amb terres adequades   
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.   
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).   
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.   
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.   
REPÀS I PICONATGE:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.   
REPÀS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R35033.

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E45218C4.

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

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, 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:   
- Pilars   
- Murs   
- Bigues   
- Llindes   
- Cèrcols   
- Sostres amb elements resistents industrialitzats   
- Sostres nervats unidireccionals   
- Sostres nervats reticulars   
- Lloses i bancades   
- Membranes i voltes   
S'han considerat les operacions auxiliars següents:   
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó   
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, en el seu cas
- Curat del formigó   
Tractament de cura amb producte filmògen:   
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment

necessàries
- Protecció de la zona tractada   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
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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 DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
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.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
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 DF.   
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):   

- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm   

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt
considerat):   
- H <= 6 m:  ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm   

- Desviacions laterals:   
- Peces:  ± 24 mm
- Junts:  ± 16 mm   

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm   
- Secció transversal (D: dimensió considerada):   

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm   

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:   
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm   

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.   
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:   
Gruix de la capa de compressió:   
- Sobre biguetes:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:   

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m   

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm   
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:   
Gruix de la capa de compressió:   
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:   

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m   

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm   
SOSTRES NERVATS RETICULARS:   
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:   

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
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- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m   

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm   
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:   
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.   
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de
la pel·lícula.   
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
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 s'aboca el formigó 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 DF 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 es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 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.   
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 petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
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 DF.   
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 DF abans del formigonat 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, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
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.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:   
No es necessari la compactació del formigó.   
FORMIGÓ LLEUGER:   
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients
que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la
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beurada   
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:   
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del formigó.   
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del
formigonat   
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.   
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.   
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.   
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i
d'altres elements del sostre.   
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant   
LLOSES:   
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.   
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.   
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:   
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.   
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització
de la DF.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:   
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.   
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:   
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.   
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.   

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.   

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.   

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del

formigonat.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementària.   
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el

plec de prescripcions tècniques particulars.   
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix

 certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.   

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4B -  ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4B23000.

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Elements estructurals de formigó armat   
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:   
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
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Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm   

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
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formen el grup).   
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.   
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:   
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm   
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)   
Llargària de la solapa en malles superposades:   
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb   
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:   
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:   
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.   
La perforació ha de ser recta i de secció circular.   
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.   
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.   
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del
temps màxim fixat per aquest.   
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.   
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.   
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva
posició.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
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- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

MALLA ELECTROSOLDADA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:   
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels

següents punts:   
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E4 -  ESTRUCTURES

E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

E4D2 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4D22A23.

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

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar   
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
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reflectits com a mínim:   
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,

tubs, grapes, etc..   
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.   
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:   
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora

de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.   
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:   
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i

rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.   
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.   
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
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autoritzar un segellant adient   
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:   
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm   
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000   
- Planor:   

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m   

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:   
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
MOTLLES RECUPERABLES:   
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.   
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.   
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.   
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.   
FORMIGÓ PRETENSAT:   
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.   
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.   
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.   
FORMIGÓ VIST:   
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.   
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.   
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
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mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.   
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.   
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.   
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.   
ELEMENTS VERTICALS:   
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.   
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.   
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.   
ELEMENTS HORITZONTALS:   
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.   
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars   
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.   
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.   
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.   
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F216 -  ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2168731.

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

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:   
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat   
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
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
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afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
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 trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.   
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:   
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.   
ENVANS I PAREDONS:   
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.   
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC PUNTUAL:   
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F219FFC0,F2194AU5.

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vorada col·locada sobre terra o formigó   
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- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó   
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:   
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:   
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.   
TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

F21 -  DEMOLICIONS

F21B -  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21BU001.

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21DQG02,F21D9104,F21DQU02.

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

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.   
S'han considerat els elements següents:   
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó   
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó   
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
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 DF.   
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
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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 DT.   
POU:   
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
EMBORNAL:   
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21H1C41.

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

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels

materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,

descàrrega i classificació   
CONDICIONS GENERALS:   
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.).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
La xarxa ha d'estar fora de servei.   
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.   
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.   
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.   
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.   
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).   
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.   
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.   
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:   
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F21Q -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21QIN02,F21QBB01.

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

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials arrencats 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.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
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muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21R11A5.

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

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o
contenidor.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques   
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades   
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.   
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.   
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.   
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.   
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.   
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 acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F221D6J2,F22113L2.

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

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Neteja i esbrossada del terreny   
- Excavació per a caixa de paviment   
- Excavació per a rebaix   
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas   
Neteja i esbrossada del terreny:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar

PAU1 Públic

 Pàgina:    28



- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió   
Excavació de roca amb morter expansiu:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.   
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.   
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.   
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.   
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.   
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:   
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.   
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.   
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.   
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.   
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.   
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.   
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.   
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.   
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.   
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.   
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 100 mm   
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Angle del talús:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:   
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- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   

- El talús ha de ser fixat per la DF.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.   
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:   
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.   
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:   
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.   
No inclou la tala d'arbres.   
EXCAVACIÓ:   
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2225432,F222KA20,F2225123.

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començ ar 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 cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F227T00F.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228560F.

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

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   
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   
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- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- 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 als 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 canonada 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.   
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.   
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.   
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.   
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.   
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 assecat 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
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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.   
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada 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.   
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.   
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.   
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i

control de la temperatura ambient.   
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).   

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).   

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.   

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.   
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.   
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.   
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.   
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.   
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En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.    

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R350A9.

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R540S0.

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
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Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA7FD0,F2RA7LP1.

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________
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F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS

F3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F3Z112N1.

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

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície ha de ser plana i anivellada.   
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.   
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.   
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix de la capa: - 30 mm   
- Nivell: +20 / - 50 mm   
- Planor:  ± 16 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.   
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.   
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.   
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.   
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________
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F9 -  PAVIMENTS

F92 -  SUBBASES

F921 -  SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F921201L.

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

Subbases o bases de tot-u per a paviments.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada   
CONDICIONS GENERALS:   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.   
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.   
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 a l'assaig Pròctor Modificat, segons
UNE-EN 13286-2.   
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:   
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.   
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4.   
Grau de compactació:   
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.   
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:   
- Categoria d'esplanada E3:   

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa   

- Categoria d'esplanada E2:   
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa   

- Categoria d'esplanada E1:   
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa   

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.   
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.   
Toleràncies d'execució:   
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la

resta de casos.   
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de
la capa.   
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes.   
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.   
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.   
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.   
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.   
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.   
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.   
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.   
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
a mínim.   
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.   
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.   
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:   
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00
a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.   
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:   
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima   
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.   
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:   
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:   
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".   
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Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.   
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.   
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.   
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.   
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre

ella.   
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:   
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:   
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament   
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un
punt per hm com a mínim.   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada

lot.   
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.   
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de

peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.   
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.   
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i
abans de l'extensió de la següent capa.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:   
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.   
Les condicions d'acceptació són les següents:   
- Densitat:   

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.   

- Humitat:   
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos,

causa de rebuig o acceptació.   
- Capacitat de suport:   

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser
inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà
a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.   

- Gruix:   
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas

d'incompliment es procedirà de la següent manera:   
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament,

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a
la capa superior, per compte del Contractista.   

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del
Contractista.   

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en
2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.   

- Rasant:   
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni
existiran zones que retinguin aigua:   
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per
compte del Contractista.

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.

- Regularitat superficial:   
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent

manera:   
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una

penalització econòmica del 10%.
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- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la
capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte
del Contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F93 -  BASES

F936 -  BASES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9365H11.

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

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.   
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.   
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix:  - 15 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.   
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________
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F9 -  PAVIMENTS

F96 -  VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F965U001,F966U002.

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

Formació de vorada amb materials diferents.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó   
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter   
Vorada de planxa d'acer:   
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja   
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:   
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.   
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.   
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.   
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.   
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):   
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm   
Pendent transversal:  >= 2%   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)   
VORADA DE PLANXA D'ACER:   
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada
a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap
cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.   
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.   
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.   
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.   
VORADA DE PLANXA D'ACER:   
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Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.   
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de

vorada o de rigola.   
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al

procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F97 -  RIGOLES

F971 -  BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9715G11.

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

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Base per a rigola:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura   
   
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:   
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.   
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.   
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la
base de formigó de la vorada.   
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La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.   
Grau de compactació (assaig PM)   
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%   
   
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.   
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 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 DF.   
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

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de

vorada o de rigola.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al

procediment adoptat   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F97 -  RIGOLES
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F975 -  RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F975BBSA.

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

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb

morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Rigola amb peces col·locades amb morter:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada   
RIGOLA:   
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
RIGOLA AMB PECES:   
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.   
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.   
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.   
Grau de compactació (assaig PM)   
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%   
RIGOLA AMB PECES:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.   
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.   
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de

vorada o de rigola.   
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al

procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
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Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F981U001,F981U002.

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

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Peça de capçal per a formació de gual
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.   
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.   
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.   
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la
DF.   
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part
baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.   
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del
conjunt.   
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit
de formigó, a tota l'amplària de les peces.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.   
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.   
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.   
CAPÇAL PER A GUAL:   
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de

vorada o de rigola.   
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al

procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F99 -  ESCOCELLS

F991 -  FORMACIÓ D'ESCOCELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F991U001,F991U002,F991U003.

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

Formació d'escocells per a voreres.   
S'han considerat els escocells 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'escocell 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'escocell   
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:   
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja   
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:   
Les peces que formen l'escocell 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.   
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Les parets de l'escocell 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   
ESCOCELLS 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   
ESCOCELLS 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'escocell:  ± 3 mm   
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm   
- Junts:  ± 1 mm   
ESCOCELL 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'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no
ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.
La unió de l'escocell 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 mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9E -  PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9E1310G.

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

Formació de paviments de panot.   
S'han considerat els casos següents:   
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- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada   
En la col·locació a truc de maceta amb morter:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.   
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.   
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.   
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.   
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.   
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:   
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi

del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre   
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.   
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.   
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.   
Pendent transversal:  >= 2%   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.   
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.   
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de

panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9F1U001,F9F15204,F9F5R90G,F9F5Q80F,F9F5QE0F.

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

Formació de paviment de llambordins o lloses.   
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:   
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter   
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de

ciment   
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura   
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra   
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment   
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:   
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
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d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.   
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.   
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.   
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:   
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi

del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre   
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
Les peces han de quedar ben adherides al suport.   
Els junts han de quedar plens de material de reblert.   
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%   
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.   
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.   
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:   
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.   
Junts entre peces:  <= 8 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 12 mm   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 5 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
La superfície del suport ha de ser neta i humida.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.   
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:   
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase
o al llit de sorra.   
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.   
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.   
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:   
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.   
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.   
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.   
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.   
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.   
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:   
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:   
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de

millorar l'adherència.
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota

la superfície.
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors

als vehicles auxiliars de l'obra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9H11J32,F9H11151,F9H11832,F9H11B32.

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

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.   
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.   
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.   
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:   
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%   
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o
542.14.b del PG-3.   
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.   
Toleràncies d'execució:   
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques   
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm
Nivell de la capa base:  ± 15 mm   
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.   
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.   
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.   
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.   
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
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temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del
PG-3.   
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència
adicional.   
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.   
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.   
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.   
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada,
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en
cas contrari cal executar un junt transversal.   
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt
longitudinal.   
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a
la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima
prescrita a la fórmula de treball.   
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.   
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.   
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.   
En el cas en que hi hagi junts, 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
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.   
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.   
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
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tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:   
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.   
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

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.   
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:   
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ   
En l'execució d'una capa:   
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la

temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència   
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del

granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:   
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament   

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors   
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de

l'UNE-EN 13108-20   
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació   
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,

sobre les mostres de les provetes   
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO   
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació   
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:   
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament   
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:   
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20   
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382   
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva

execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf
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542.9.4 del PG 3   
En capes de rodadura:   
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament   
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la

obra, abans de la posada en servei.   
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.    
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG
3.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9J -  REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9J12E40,F9J13J40.

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

Regs amb emulsions bituminoses.   
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:   
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:   
- 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.   
CONDICIONS GENERALS:   
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant o producte de cura.   
REG D'IMPRIMACIÓ:   
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:   
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP   
Dotació del lligant:   
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.   
REG D'ADHERÈNCIA:   
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.   
Dotació del lligant:   
- En tots els casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus

formigó bituminós: >= 250 g/m2.   
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):   
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.   
REG DE CURA:   
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:   
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR   
Dotació del lligant:   
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.   
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:   
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En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució
uniforme.   
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.   
Ha de complir, a més, les següents condicions:   
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic   
La dotació del granulat de cobertura:   
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del

reg sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria
solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una
vegada aplicat el reg.   
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les
indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió
de dues franges.   
REG D'IMPRIMACIÓ:   
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície
existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h
de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF.   
REG D'ADHERÈNCIA:   
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a
element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la
superfície aplicada.   
REG DE CURA:   
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF .   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:   
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres

recollides en safata, en un nombre de punts >=3.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Les condicions d'acceptació són les següents:   
- Regs d'imprimació i de cura:   

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.   

- Regs d'adherència:   
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.   

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:   
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior,
les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts

aleatoris.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
REGS D'ADHERÈNCIA:   
Les condicions d'acceptació són les següents:   
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:   

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor
<= 25 % de 6 MPa.

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de
4 MPa.   

Actuació en cas d'incompliment:   
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla

bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del
contractista.

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de
la mescla bituminosa superior.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBA31112,FBA1E112,FBA15112,FBA24317.

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

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

PAU1 Públic

 Pàgina:    61

resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se
a 40 km/h.   
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està
totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a
45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

PAU1 Públic

 Pàgina:    62



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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de

neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...   
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del

trànsit i les senyalitzacions auxiliars.    
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.   
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.   
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació
de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30
min. abans de recollir-les.   
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:   

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)   
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.   
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de
disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista
haurà de corregir els defectes observats.   
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.   
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient
de variació, ha de ser inferior al 10 %.   
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant

un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":   
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i

730 dies de la seva aplicació.   
- Es requereixen els següents assaigs:   

- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)   
- Grau deteriorament    

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB11251,FBB11351,FBB11121.

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

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.   
S'han considerat els elements següents:   
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació   
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics   
- Vials d'ús privat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.   
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat: ± 1°   
VIALS PÚBLICS:   
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.   
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.   
Distància a la calçada:  >= 50 cm   
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:   
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.   
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.   
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:   
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.   
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:   

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona
retrorreflectant cada 20unitats.
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- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris

indicats en l'apartat de control de materials (S).   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB21201.

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

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.   
S'han considerat els elements següents:   
- Plaques amb senyals d'informació   
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics   
- Vials d'ús privat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.   
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat: ± 1°   
VIALS PÚBLICS:   
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.   
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.   
Distància a la calçada:  >= 50 cm   
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:   
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.   
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.   
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.   
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:   

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona
retrorreflectant cada 20unitats.

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris

indicats en l'apartat de control de materials (S).   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBBZA003,FBBZ0010.

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

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició
definitiva.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat clavat a terra   
- Col·locat formigonat a terra   
- Col·locat soldat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col·locat clavat:   
- Replanteig
- Clavat del suport   
Col·locat formigonat:   
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional   
Col·locat soldat:   
- Replanteig
- Soldat a la placa base   
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CONDICIONS GENERALS:   
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF.   
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte
en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en
el seu defecte, la que indiqui la DF.   
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del
galvanitzat.   
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.   
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.   
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a
la posició correcta.   
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 5 cm   
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm   
- Verticalitat: ± 1°   
COL·LOCAT CLAVAT:   
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la
DT.   
COL·LOCAT FORMIGONAT:   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva
secció.   
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una
resistència de 3 N/mm2.   
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm   
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport:  >= 10 cm   
COL·LOCAT SOLDAT:   
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.   
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a
10 mm.   
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.   
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats
amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data
d'instal·lació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.   
COL·LOCAT CLAVAT:   
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.   
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i
tornant-lo a clavar.   
COL·LOCAT FORMIGONAT:   
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.   
COL·LOCAT SOLDAT:   
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.   
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a
5°C.   
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de
qualitat estructural bàsica.   
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de
gruix.   
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha
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de tenir cura que quedin ben seques.   
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.   

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

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.   
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBS -  MATERIALS PER A SEMAFORS

FBS1 -  ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBS1AC02,FBS1AC04,FBS1AC51,FBS1AC11,FBS1AC12.

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

DEFINICIO:
Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre, col.locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents:
- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil i 100 mm de diàmetre amb un gruix normal,
amb o sense peça de tapajunts.
- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm
fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model homologat)- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs
o columnes:
- Baixant per semàfor en bàcul
- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul
- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm
- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor
- Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm
- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del suport o del forat a on cal fer l’encastament, en el seu cas
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa

COLUMNES I BACULS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat del semàfor o una
força del vent de 150 km/h.
No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables.
La instal.lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial.
Les perforacions per l'ancoratge de l’element de suport del semàfor corresponent han de restar a la posició correcta.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que li correspongui estigui a la alçària indicada a la DT
respecte a la rasant del paviment.
En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra.
Toleràncies d'execució:
   - Replanteig:  ± 5 cm
   - Alçària:  + 5 cm, - 0 cm
   - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m

COLUMNES:
Ha d’estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament al eix de la columna mitjançant maniguet roscat i femella o
lateralment, mitjançant dos suports fixats a la columna.

BACULS:
La unió del bàcul a la placa base ha d’estar reforçada amb vuit carteles de dimensions 130x250 mm.
Ha de disposar, en la seva base, d’una porta de 105x200 mm de dimensions màximes.
El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, un marc format de xapa de 4 mm de gruix.

COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS:
Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La posició dels perns ha de ser la reflexada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Llargària dels perns
- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm
- Alçària > 240 cm :  >= 50 cm

COLUMNES COL.LOCADES ENCASTADES:
La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d’alçària respecte de la base.
Fondària d’encastament:
                   +---------------------------------+
                   ¦   altura útil  ¦   encastament  ¦
                   ¦---------------------------------¦
                   ¦     0,8 m      ¦     25 cm      ¦
                   ¦---------------------------------¦
                   ¦       2 m      ¦     30 cm      ¦
                   ¦---------------------------------¦
                   ¦     2,4 m      ¦     35 cm      ¦
                   ¦---------------------------------¦
                   ¦       4 m      ¦     60 cm      ¦
                   +---------------------------------+

Fondària d’encastament:
- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm
- Alçària > 240 cm :  >= 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 50 mm

ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES:
Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de sostenir.
Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos adequats.
Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element vertical de suport.
Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del element vertical de suport.
El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar allotjat en el seu interior.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBS -  MATERIALS PER A SEMAFORS

FBS2 -  SEMAFORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBS2AC01,FBS2AC08,FBS2AC05,FBS2AC21,FBS2U001.

ARTICLE ÚNIC

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul de semàfor. Document
BCN-REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament de Barcelona. Novembre 2003" del Banc del IMU.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBS -  MATERIALS PER A SEMAFORS

FBSR -  EQUIPS PER A REGULADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBSRAC01.

ARTICLE ÚNIC

Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul de semàfor. Document
BCN-REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament de Barcelona. Novembre 2003" del Banc del IMU.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS
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FD5 -  DRENATGES

FD56 -  CUNETA DE FORMIGÓ PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD56FC72.

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

Execució de les operacions necessàries per la formació de cunetes   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades amb morter, sobre llit de

formigó.   
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades sobre llit de formigó i

junts de morter.    
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Cuneta amb peces col·locades amb morter:   
- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de morter als junts
- Neteja de la superfície acabada   
Cuneta amb peces col·locades sobre llit de formigó:   
- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de formigó
- Col·locació de les peces
- Col·locació de morter als junts
- Neteja de la superfície acabada   
CONDICIONS GENERALS:   
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.   
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.   
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb morter de ciment.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.   
Grau de compactació (assaig PM): >=95%   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.   
Es col·locaran a truc de maceta sobre una capa de morter o sobre el llit de formigó.   
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 DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució del llit de formigó sobre el que es col·loquen les peces de cuneta.   
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al

procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 -  DRENATGES

FD5A -  RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5A4632.

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

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Inclòs el reblert de material filtrant:   
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant   
Sense incloure el reblert de material filtrant:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs   
CONDICIONS GENERALS:   
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.   
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.   
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.   
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.   
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.   
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.   
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m   
Pendent:  >= 0,5%   
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm   
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%   
- Pendent > 4%:  ± 0,50%   
- Rasants:  ± 20 mm   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.   
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material
circumdant.   
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
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El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per
al rebliment.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la
DF.   
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.   
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.   
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.   
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.

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.   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.   
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm),
s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150
g/m2.   
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al
rebliment amb material filtrant.   
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i
compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no
han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones,
equips o materials.   
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.   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.   
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.   
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre
el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
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. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre
de forma simètrica.   
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.   
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.   
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:   
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   
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.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
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- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.   

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.   

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara
unions amb pous i arquetes.   

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 -  DRENATGES

FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5J5248.

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

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.   
S'han considerat els materials següents:   
- Caixa de formigó   
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En caixa de formigó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó   
En caixa de maó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- 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.   
Toleràncies d'execució:   
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- 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.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
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'1,5 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 petita i sense que es produeixin disgregacions.   
CAIXA DE MAÓ:   
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.   
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.   
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EMBORNALS:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
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FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5ZU001,FD5Z8CC4.

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

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   
- Filtre per a bonera sifònica   
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:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Seguiment del procés de col·locació.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment   
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
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FD7 -  CLAVEGUERES

FD7I -  PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD7IU001,FD7IU002.

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

Pericó de parets de maó, o prefabricat, col.locat sobre llit de grava.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt 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, ben adherit a la paret. El revestiment sec ha
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits.
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.
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera : ± 20 mm
- Aplomat de les parets : ± 10 mm
- Planor de la fàbrica : ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat : ± 3 mm/m
- Dimensions interiors : ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret : ± 1% gruix nominal

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Les peces ceràmiques 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.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD7 -  CLAVEGUERES

FD7J -  CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

PAU1 Públic

 Pàgina:    77

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD7JJ425,FD7JL186.

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

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.   
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 canonada, 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 bar   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.   
Abans de la 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
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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.   
Aquest criteri inclou 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 canonada
instal·lada.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.   
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDB27469.

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

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la
massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ:   
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar una mitja canya entre les boques
d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes
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laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub
 Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
     - Línia de l'eix: ± 24 mm
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
 - Gruix (e):
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor:  ± 10 mm/m
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades
horitzontalment sobre el llit de formigó.   
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm
 Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó:  - 5%
 - Nivell de la solera:  ± 20 mm
   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PAU1 Públic

 Pàgina:    80



0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDD1A529,FDDZ51D9,FDDZAHD4.

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

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació
dels elements complementaris.   
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior   
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter   
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.   
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou   
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   
PARET PER A POU:   
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'ha
d'anar reduint 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   
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:   
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.   
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.   
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, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.   
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   
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm   
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:   
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.   
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm   
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
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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.   
Han d'estar alineats verticalment.   
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   
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm
- Deformació remanent:  = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN   
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm
- Deformació remanent:  = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 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.   
PARET PER A POU:   
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.   
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:   
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.   
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

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
PARET PER A POU:   
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Seguiment del procés de col·locació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN

1917), sempre que es canviï de procedència.   
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- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment   
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de totes les peces col·locades   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDG52437,FDG51337.

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

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, 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
- 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.   
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   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'han de 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 5°C i sense pluja.   
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material
de reblert.   
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.   
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
El formigó s'ha de 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.   
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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.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDG7 -  CANALITZACIONS DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDG7AC0C,FDG74333.

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

Canalitzacions soterrades per a xarxes de telecomunicacions formades per un o mes tubs
col·locats al fons d'una rasa entre pericons o cambres de connexió.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del fons de la rasa
- Col·locació dels tubs a la rasa utilitzant separadors
- Col·locació dels connectors entre tubs si cal
- Col·locació d'obturadors als extrems dels tubs que entren als pericons o cambres
- Reblert de la rasa fins a cobrir els tubs l'alçada indicada en funció del tipus de reblert i
us de la canalització
- Col·locació dels elements de senyalització i/o protecció dels tubs   
CONDICIONS GENERALS:   
El traçat de la canalització, el número de tubs, els seus diàmetres i la disposició dels
mateixos han de ser els indicats a la DT amb les modificacions aprovades per la DF.
La canalització ha de ser recta, o amb curvatures de gran radi. Els canvis de direcció s'han
de fer utilitzant pericons.   
La fondària fins a la part superior del tub mes proper a la superfície (h) ha de ser:
- Canalitzacions protegides amb formigó:
     - Tubs en vorera: h > 0,45 m
     - Tubs en calçada: h > 0,6 m
     - Tubs en terra o jardí: h > 0,5 m
- Canalitzacions protegides amb sorra:
     - Tubs en vorera: h > 0,55 m
     - Tubs en calçada: h > 0,7 m
     - Tubs en terra o jardí: h > 0,55 m
Si no es poden respectar aquestes fondàries, la rasa ha d'estar reblerta de formigó fins al
paviment o el nivell de les terres.    
La canalització ha de respectar les distàncies i posició respecte altres canalitzacions en els
punts de creuament, proximitat i paral·lelisme que indica la norma (UNE 133100-1)   
Recobriment dels conductes protegits amb sorra:
- Inferior >= 5 cm
- Laterals: >= 7,5 cm
- Superior: >= 25 cm
Recobriment dels conductes protegits amb formigó:
- Inferior >= 5 cm
- Laterals: >= 5 cm
- Superior: >= 5 cm   
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.   
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.   
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Les unions entre tubs han de garantir la estanqueïtat a la pressió de disseny, que sigui
adequada per al sistema previst d'introducció dels cables als tubs.   
Els extrems dels tubs han de penetrar dins dels pericons o cambres, i la unió entre els tubs i
les parets del pericó ha de ser estanca.
S'ha de col·locar una guia dins de cada tub entre pericons o cambres i un obturador a cada un
dels extrems del tub per evitar la entrada d'aigua o llots al tub.   
Les canalitzacions han d'estar senyalitzades amb una banda o malla plàstica situada 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.   
Abans de col·locar cap tub a la rasa cal verificar les condicions del fons de la mateixa
(rasant, existència de pedres, etc).
S'ha de treballar amb la rasa lliure d'aigua, s'ha d'evitar que entri mentre dura el procés de
col·locació dels tubs i especialment que entri aigua dins dels tubs.
El traçat dels tubs ha de ser recte, i cal eliminar les deformacions produïdes per les
bobines, els canvis de temperatura, etc, i fer el reblert al voltant dels tubs el mes aviat
possible desprès de la col·locació a la rasa.
Si s'han de fer unions de tubs, cal que qualsevol unió estigui a mes d'un metre de distancia
d'altre.   
Abans de tapar la rasa, amb els tubs recoberts pel material de reblert, cal verificar cada un
dels conductes passant un mandrí de la forma i dimensions indicats al apartat 7.6 de la UNE
133100-1.    

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.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.   
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions.
Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució.
Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes.
Control de l'execució del dau de formigó de recobriment.
Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)   
Control de la estanquitat a la pressió de treball de les canalitzacions.
Control de la geometria interior amb el mandrí.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 -  Familia DK2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK262B7,FDK262G7,FDK262M7,FDK282GA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra.
- Pericó  de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i  reblert
lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet “in situ”:
- 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 formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs   
- Reblert lateral amb terres   
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó  fet “in situ”
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
 PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
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.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm
 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal
 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT:
El pericó  ha de quedar ben subjectat a 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.
La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per
tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó  calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de  ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
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Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
 Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
 Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m
   

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.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
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 DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer mé s d'1,5 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.
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procès de col·locació  del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDKZ3154,FDKZ3174,FDKZHLD4,FDKZHEC4.

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

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   
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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.   
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

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

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

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FF3 -  TUBS DE FOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FF32D785.

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

Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d'accessoris, col·locats al fons de la
rasa.   
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:   
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)   
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- 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:   
- Unió de campana amb anella elastomèrica   
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat   
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció   
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada

unió   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)   
- Replanteig de la conducció   
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva   
- Execució de totes les unions necessàries   
- Neteja de la canonada   
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.   
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.   
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis
d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre.   
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de
l'extrem de la campana mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, mitjançant una
contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de
cabota en aquells casos en què s'indica que la unió té contrabrida d'estanquitat.   
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons
els quals han d'estar apretats amb el següent parell:
- Bulons de 22 mm:  120 Nm
- Bulons de 27 mm:  300 Nm   
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha
d'estar en contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la campana.   
En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt
d'estanquitat.   
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles
elastomèriques col·locades a cada extrem del maniguet de reacció, comprimides per les brides.   
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.   
Si la canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades
a daus massissos de formigó.   
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.   
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.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.   
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu per al
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de
l'efluent.   
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.   
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat
per mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid.   
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Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un
ordre de diàmetres oposats.   
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins
el valor indicat a la DT.   
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes
operacions.   
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.   
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les canonades prèviament a la seva col·locació.   
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat

previst.   
- Verificació de la correcta suportació dels tubs amb els accessoris adequats.   
- Proves d'estanquitat i pressió del tub col·locat.   
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.   

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.   

- Marcatge CE.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Manteniment de la instal·lació.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
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quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FFB -  TUBS DE POLIETILÈ

FFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FFB27455,FFB25455.

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

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 °C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions  d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 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:
- Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació  del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
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┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams  llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat 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 fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis
de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.)
, han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 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.
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Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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

   

   
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG31 -  Familia G31

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG31AC01,FG31AC02,FG310015.

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

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en general, per a serveis
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja de policlorur
de vinil (PVC), UNE 21123-2
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques
, UNE 21123-4
  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21123-2
  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
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, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos 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.
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, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
 Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
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El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti
perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que
ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap
cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable
fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix
cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar
d’existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.   
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta
aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en
les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre
suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 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 aïllament,
situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments
dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
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.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri
aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a
cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per
tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
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.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
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El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la
seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons
cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG32AC01.

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

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.   
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil
(PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),
UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
211002
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- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027

S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat en tub   
- Col·locat en canal   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas   
CONDICIONS GENERALS:   
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, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   
Els conductors han de quedar estesos 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.   
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, a la sortida del quadre de protecció.   
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.   
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.   
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   
COL·LOCAT EN TUBS:   
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.   
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.   
CABLE COL.LOCAT EN TUB:   
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.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors   
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte   
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes   
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats   
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors   
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.   
- Assaigs segons REBT.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
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Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits   
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals   
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG38 -  Familia G38

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG380020.

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

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

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.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats
i acabat de l’arqueta.
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra
o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FGD2AC01,FGD10015.

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

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
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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, s'ha de procedir 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

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.   
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHM11C22,FHM11H22,FHM11N22.

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

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
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- 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 l'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.   
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, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
SUPORTS VERTICALS:   
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.   

   
____________________________________________________________________________
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FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS

FHN1 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHN1U001,FHN1U003,FHN1U004.

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

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades   
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la 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 d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.   
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.   
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.   
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.   
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.   
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 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.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.   
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, mesurada 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.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.   
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.   
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.   
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW   
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Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.   
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.   
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS

FHN6 -  LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHN6U005,FHN6U007.

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

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades   
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la 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 d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.   
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.   
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.   
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:   
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.   
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.   
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 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.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.   
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, mesurada 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.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.   
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.   
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.   
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW   
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.   
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.   
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAU1 Públic

 Pàgina:    104



FHQLU006.

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

Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Projector de forma rectangular o circular, 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, 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, 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, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W   
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb

làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W   
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat,

regulables o no regulables.   
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Acoblada al suport mitjançant brides   
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns   
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns   
- Projectors lineals muntats sobre suports
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge, fixació i anivellament   
- Connexionat   
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas   
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la 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.   
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació
del fabricant.   
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:   
Toleràncies d'execució:   
- 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.   
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Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.   
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 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.   
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, mesurada 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

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.   
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.   
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.   
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.   
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:   
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento.   
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de
seguridad.   
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:   
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.   
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:   
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.   
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.   
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   

PAU1 Públic

 Pàgina:    106



____________________________________________________________________________

   

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

FJS -  EQUIPS PER A REG

FJS2 -  ASPERSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJS22231.

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

Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb un o
varis broquets de sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la força que transmet la
pressió de l'aigua.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Aspersor emergent de turbina amb vàlvula anti-drenatge
- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja del tub de connexió a la xarxa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat
- Fixació al terreny
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada
per la DF.
La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  executada de manera que no es pugui moure.
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la
carcassa i enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la
pressió mínima de treball.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu
abast.
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja.
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

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

FJS5 -  REG PER DEGOTEIG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJS5A662.

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

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en
canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat   
CONDICIONS GENERALS:   
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu
defecte, la indicada per la DF.
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran
agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i
vàlvula de pas.   
Els emissors seran autonetejables.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin
cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.   
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:   
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.   
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:   
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.   
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

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

FJS -  EQUIPS PER A REG

FJSA -  PROGRAMADORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSA31A1HBAG.

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

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els
seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació del element a la seva base o suport
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF,
amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell.
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de
protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements
programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han
d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de
pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.   
Ha d'estar feta la prova de servei.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les
instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir
que son compatibles entre ells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels
espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.   
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques
d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.   

   
____________________________________________________________________________

   

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

FJS -  EQUIPS PER A REG

FJSB -  ELECTROVÀLVULES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSB2311.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions   
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i
accessoris corresponents.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de
funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

FM2 -  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS CON AGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FM21U070.

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

Hidrant.   
S'han considerat els tipus següents:   
- De columna seca   
- De columna humida   
- Soterrat en pericó   
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.   
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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 han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
FQ -  MOBILIARI URBÀ

FQ1 -  BANCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ155312HKSA,FQ155A12HKSB,FQ131411,FQ131111.

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

Bancs col·locats a l'exterior.   
S'han considerat els tipus de bancs següents:   
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics   
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:   
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
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- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.   
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosió.   
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.   
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària del seient:  ± 20 mm   
- Horitzontalitat:  ± 10 mm   
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:   
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.   
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm   
Nombre de daus:  4   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.   
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FQ -  MOBILIARI URBÀ

FQ2 -  PAPERERES

FQ22 -  PAPERERES MURALS I DE PEU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ22U001.

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

Papereres de peu i murals.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
- Papereres collades al parament.
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- Papereres collades al terra.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:   
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport de la paparera
- Montatge de la paperera   
Papereres collades a paraments:   
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports   
Papereres collades al terra:   
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports   
CONDICIONS GENERALS:   
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària:  ± 20 mm   
- Verticalitat:  ± 10 mm   
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:   
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.   
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm   
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:   
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport,
fixades a la paret.   
Platines de fixació:  25 x 4 mm   
PAPERERES COLLADES AL TERRA:   
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al
terra.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:   
El formigonament del dau 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.   
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:   
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i
40°C.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FQ -  MOBILIARI URBÀ

FQ3 -  FONTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ311422ESKA.

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

Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs,
col·locada ancorada a dau de formigó.   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris
- Ancoratge de la font
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
- Fixació de l'aparell
- Fixació de la reixeta
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar anivellada.   
Ha de quedar ben fixada al seu suport.   
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.   
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.   
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.   
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.   
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.   
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 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'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.   
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.   
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.   
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.   
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.   
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
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____________________________________________________________________________

   

   
FQ -  MOBILIARI URBÀ

FQ4 -  PILONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ42U001.

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

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.   
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui
pròpia segons el seu disseny.   
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al
centre de gravetat del mateix.   
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.   
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el
procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 3 cm
- Alçària:  + 2 cm
- Verticalitat:  ± 1°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.   
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a
la base de suport o al paviment.   
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es
puguin haver caigut dintre.   
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i
tornant a repetir el procés.   
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.   
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.   
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició
desitjada.   
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a
l'obra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
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Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FQ -  MOBILIARI URBÀ

FQA -  APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQAD2160,FQAE22C3,FQAM11T0.

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

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt col·locat ha de ser estable.   
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.   
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.   
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.   
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.   
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.   
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària:  ± 20 mm   
- Horitzontalitat:  ± 10 mm   
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:   
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.   
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:   
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.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FR -  JARDINERIA

FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR3P2211,FR3PE412.

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

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.   
S'han considerat els materials següents:   
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector   
CONDICIONS GENERALS:   
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.   
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.   
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.   
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.   
Toleràncies d'execució:   
- Anivellament:  ± 3 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.   
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.   
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuació de l'aigua superficial.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:   
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- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la
seva estesa.

- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FR -  JARDINERIA

FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR44623E,FR41D63A,FR42123E,FR4AL4A8,FR4EE2A1,FR4DN43B,FR4DU001,FR4H3446,FR41252D,FR45BJ3C,FR41212
C,FR42962D.

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

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Arbres planifolis   
- Coníferes i resinoses   
- Palmeres i palmiformes   
- Arbusts   
- Plantes de petit port   
S'han considerat les formes de subministrament següents:   
- En contenidor   
- Amb pa de terra   
- Amb l'arrel nua   
- En safates   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació

definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu   
CONDICIONS GENERALS:   
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.   
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.   
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:   
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.   
ARBRES DE FULLA CADUCA:   
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.   
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:   
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.   
ARBUSTS:   
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.   
ENFILADISSES:   
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.   
CONÍFERES I RESINOSES:   
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.   
PALMERES:   
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.   

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

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
FR -  JARDINERIA

FR7 -  IMPLANTACIÓ DE GESPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR71370G.

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

Implantació de gespa per diferents procediments.   
S'han considerat els procediments següents:   
- Sembra directa   
- Hidrosembra   
- Implantació de gespa en pa d'herba   
- Implantació de gespa per rizosembra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Sembra directa:   
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en

el seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada   
Hidrosembra:   
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
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- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i
l'estabilitzador a la hidrosembradora

- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada   
Hidrocobertura:   
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada   
Implantació de gespa en pa d'herba:   
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d'herba
- Protecció de la superfície coberta   
Implantació de gespa per rizosembra:   
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada   
CONDICIONS GENERALS:   
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts
amb la màxima regularitat i uniformitat.   
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.   
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.   
SEMBRA DIRECTA:   
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.   
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.   
HIDROSEMBRA:   
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.   
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat
recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.   
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials
projectats.   
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:   
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de
quedar ben ajustades.   
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la
consistència de gra fi.   
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:   
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea
ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.   
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de
l'ordre de 20 a 40 m3.   
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la
consistència de gra fi.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i
els dies amb temperatures elevades.   
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les
llavors de males herbes.   
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors
del sòl.   
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.   
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions
en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i
reduir al màxim els riscs.   
SEMBRA DIRECTA:   
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del
sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.   
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.   
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del
talús i a les voreres.   
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o
dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.   
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.   
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.   
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.   
HIDROSEMBRA:   
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de
l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.   
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Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que
s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.   
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja
homogènia de tots els seus components.   
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.   
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.   
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la
hidrosembra s'ha de fer en dues fases.   
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.   
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:   
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a
la tardor.   
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció
en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.   
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les
arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.   
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al
nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.   
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas
d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba,
o bé allisant la superfície del llit de sembra.   
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.   
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de
màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:   
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.   
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:   
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats.   
HIDROSEMBRA:   
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Hidrosembres.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.   
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es

determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

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

K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

K2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2R54237.

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
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aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

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

K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2RA73G0.

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________
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M -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN

M2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

M21 -  DEMOLICIONS

M219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

M219UF63.

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

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F21BU001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions. Inclou transport a magatzem municipal.

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

1 Circulars T
2 R-100 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 R-101 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 R-308 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 R-302 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 R-303 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 R-400c 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

8 R-401a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

9 Octogonal T
10 R-2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

11 Triagular T
12 R-1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

13 Informativa T
14 Zona 30 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

15 Bus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

2 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 S.04.2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 S.04.3 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 S.04.4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra
amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

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

1 Previsió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

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

1 previsio 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou transport a magatzem municipal.

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

1 Fanal 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Faroles 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió

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

1 mur solar 1,000 69,110 2,000 138,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,220

7 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

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

1 obra 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

1 talls est 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

3 oest 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 nord 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

8 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

9 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

10 sud 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

12 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

13 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,000

9 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment d'urbanització, de fins a 40 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de vorada, rigola, guals o
qualsevol element de paviment de vialitat.

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

1 superficie paviment 1,000 9.128,090 9.128,090 C#*D#*E#*F#

2 superfície asfalt 1,000 6.103,330 6.103,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.231,420

10 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

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

1 =panot (pav. 01) 1,000 2.790,800 0,250 697,700 C#*D#*E#*F#

2 =terana (pav. 02) 1,000 4.220,240 0,250 1.055,060 C#*D#*E#*F#

3 =terana (pav. 04) 1,000 349,680 0,250 87,420 C#*D#*E#*F#

4 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 330,340 0,250 82,585 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 =carril bici (pav. 05) 1,000 820,920 0,250 205,230 C#*D#*E#*F#

6 =sorra (pav. 06) 1,000 177,970 0,200 35,594 C#*D#*E#*F#

7 =T31 1,000 4.092,620 0,400 1.637,048 C#*D#*E#*F#

8 =T41 1,000 2.363,850 0,400 945,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.746,177

11 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

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

1 rebaix caixa paviment 1,000 19.576,390 19.576,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19.576,390

12 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 =superficie paviment tou 1,000 2.324,270 2.324,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.324,270

13 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Reg T
3 1,000 536,050 0,400 0,400 85,768 C#*D#*E#*F#

4 1,000 478,740 0,400 0,400 76,598 C#*D#*E#*F#

5 Telecos T
6 1,000 714,000 0,400 0,600 171,360 C#*D#*E#*F#

7 Enllumenat T
8 1,000 2.700,600 0,400 0,400 432,096 C#*D#*E#*F#

9 Semàfors T
10 1,000 159,000 0,400 0,400 25,440 C#*D#*E#*F#

11 Sanejament T
12 connexió embornals 1,000 456,400 0,400 0,800 146,048 C#*D#*E#*F#

13 col·lector 1,000 209,200 0,600 1,500 188,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.125,590

14 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ex.rases 1,000 1.125,590 1.125,590 C#*D#*E#*F#

3 deducció tubs -1,000 5.254,000 0,200 0,200 -210,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 915,430

15 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

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

1 C Unitats diàmetre Total
2 pou de connexió 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

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

1 C Unitats Àrea Ample Alçada
2 talls est 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 23,000 2,000 46,000 C#*D#*E#*F#

4 oest 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 nord 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

8 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

9 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

10 26,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#

11 sud 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

12 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

13 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

14 21,000 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 422,000

17 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 previsio 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

18 F21D9104 m Demolició de tub de diàmetre 100-150cm o 120x180 cm, de fibrociment, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

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

1 substitució 1,000 215,400 215,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 119,470 119,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,870

19 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

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

1 mur contencio vies 1,000 69,110 0,400 0,700 19,351 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,351

20 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

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

1 clavegueram 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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2 serveis 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

21 F21QBB01 u Retirada de semàfor, columna, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal.

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

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 02  FONAMENTACIO I ESTRUCTURA

1 1452U001 m3 Formació de pasarel·la de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 68 kg/m3

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

1 pasarel·la 1,000 0,910 8,320 7,571 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,910 15,780 14,360 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,910 14,830 13,495 C#*D#*E#*F#

4 1,000 0,910 15,720 14,305 C#*D#*E#*F#

5 1,000 0,910 9,050 8,236 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,967

2 14522CAH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90 kg/m3

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

1 contenció vies 1,000 38,700 38,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,700

3 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

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

1 pasarel·la 1,000 0,900 9,050 8,145 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,900 38,930 35,037 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,900 15,720 14,148 C#*D#*E#*F#

4 mur contenció 1,000 0,600 69,000 41,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,730

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 03  PAVIMENTS

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

EUR

PAU1 Públic

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 6

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

1 =T31 1,000 4.092,620 0,400 1.637,048 C#*D#*E#*F#

2 =T41 1,000 2.363,850 0,400 945,540 C#*D#*E#*F#

3 =panot (pav. 01) 1,000 2.790,800 0,250 697,700 C#*D#*E#*F#

4 =terana (pav. 02) 1,000 4.220,240 0,250 1.055,060 C#*D#*E#*F#

5 =terana (pav. 04) 1,000 349,680 0,250 87,420 C#*D#*E#*F#

6 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 330,340 0,250 82,585 C#*D#*E#*F#

7 =carril bici (pav. 05) 1,000 820,920 0,250 205,230 C#*D#*E#*F#

8 =sorra (pav. 06) 1,000 177,970 0,200 35,594 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.746,177

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 =panot (pav. 01) 1,000 2.790,800 0,150 418,620 C#*D#*E#*F#

2 =terana (pav. 02) 1,000 4.220,240 0,150 633,036 C#*D#*E#*F#

3 =terana (pav. 04) 1,000 349,680 0,150 52,452 C#*D#*E#*F#

4 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 330,340 0,150 49,551 C#*D#*E#*F#

5 =carril bici (pav. 05) 1,000 820,920 0,150 123,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.276,797

3 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 =superfície pav. 01 2.790,800 2.790,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.790,800

4 F9F1U001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, model Terana de
Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

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

1 =superfície pav.02 4.220,240 4.220,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.220,240

5 F9F15204 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, model Terana de
Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

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

1 =suprfície pav. 04 349,680 349,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,680

6 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm de gruix, model Llosa Vulcano de Breinco,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

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

1 =superfície pav. 03 330,340 330,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,340

7 F9F5Q80F m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile ratllat de Breinco ,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, donant compliment a les normes
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UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Pav. 40x40x7 6,000 2,800 0,800 13,440 C#*D#*E#*F#

3 4,000 1,350 0,800 4,320 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,600 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#

5 2,000 1,600 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

6 2,000 2,600 0,800 4,160 C#*D#*E#*F#

7 1,000 1,200 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#

8 14,000 1,600 0,800 17,920 C#*D#*E#*F#

9 1,000 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,200 0,800 5,120 C#*D#*E#*F#

11 1,000 1,800 0,800 1,440 C#*D#*E#*F#

12 1,000 6,400 0,800 5,120 C#*D#*E#*F#

13 1,000 8,800 0,800 7,040 C#*D#*E#*F#

14 1,000 7,200 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#

15 1,000 7,400 0,800 5,920 C#*D#*E#*F#

16 2,000 2,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

17 3,000 3,400 0,800 8,160 C#*D#*E#*F#

18 1,000 6,200 0,800 4,960 C#*D#*E#*F#

19 1,000 9,600 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#

20 1,000 4,200 0,800 3,360 C#*D#*E#*F#

21 1,000 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,040

8 F9F5QE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile de botons de
Breinco , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina donant compliment a les normes
UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

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

1 Pav.60x40x7 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#

2 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#

3 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#

4 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

5 22,000 1,950 42,900 C#*D#*E#*F#

6 12,000 2,400 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,050

9 F9H11J32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 =capa base T31 4.092,620 2,450 0,080 802,154 C#*D#*E#*F#

2 =capa base T41 2.363,850 2,450 0,070 405,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.207,554

10 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, amb propietats
sonoreductores.

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

1 =capa trànsit T31 4.092,620 2,450 0,050 501,346 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 501,346

11 F9H11832 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 =capa trànsit T41 2.363,850 2,450 0,050 289,572 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 289,572

12 F9H11B32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 =capa intermèdia T31 4.092,620 2,450 0,070 701,884 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 701,884

13 F9H4B151 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent de gruix 5cm, fabricada a temperatura normal
amb betum de penetració B 50/70 amb granulat per a rodament, amb pigments

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

1 =carril bici (pav 05) 820,920 820,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 820,920

14 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

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

1 =capa base T31 4.092,620 4.092,620 C#*D#*E#*F#

2 =capa base T41 2.363,850 2.363,850 C#*D#*E#*F#

3 =carril bici (pav 05) 820,920 820,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.277,390

15 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

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

1 =capa base T31 (G-25-S20) 4.092,620 4.092,620 C#*D#*E#*F#

2 =capa base T41 (G25-S20) 2.363,850 2.363,850 C#*D#*E#*F#

3 =capa base T31 (S20-D12) 4.092,620 4.092,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.549,090

16 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments
per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

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

1 pav.07 1,000 177,970 0,150 26,696 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,696

17 F9715G11 m3 Base per a rigola i vorada amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 1,000 2.023,930 0,300 607,179 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 607,179

18 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i 8 cm
de gruix, de BREINCO, col·locades amb morter

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

1 2.023,930 2.023,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.023,930

19 F965U001 m Vorada recta de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de BREINCO de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.

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

1 1.960,140 1.960,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.960,140

20 F966U002 m Vorada corba de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de BREINCO de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

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

1 C Unitats m
2 8,000 14,950 119,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,600

21 F6A7U002 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix i cantell 15cm,
amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm soldades a la
xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.

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

1 1,000 401,990 401,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,990

22 F6A7U001 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix i cantell 25cm,
amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm soldades a la
xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.

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

1 1,000 503,900 503,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,900

23 F981U001 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou peces especials
per capçals de guals.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.

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

EUR

PAU1 Públic

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 10

1 C Unitats Peces m
2 gual vehicles 2,000 7,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

3 2,000 8,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

4 2,000 14,000 0,400 11,200 C#*D#*E#*F#

5 1,000 16,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

6 gual vianants 23,000 8,000 0,400 73,600 C#*D#*E#*F#

7 23,000 10,000 0,400 92,000 C#*D#*E#*F#

8 4,000 10,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 12,000 0,400 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,400

24 F981U002 u Capçal de gual prefabricat de formigó de 40 x 60 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

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

1 C Unitats
2 gual vehicles 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 gual vianants 2,000 28,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

25 F9K5U001 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines de poliuretà híbrid, tipus Firbond-PU de SORIGUE o
equivalent, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació d'entre 1.2 i 1.6 kg/m2, neteja del ferm inclosa

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

1 carrils prioritat invertida 1,000 55,380 55,380 C#*D#*E#*F#

2 1,000 72,170 72,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,550

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

1 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector, amb tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior. Inclou formigonat tub, peces especials del mateix material i reparació del revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment executada amidada segons indicacions de la DF.

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

1 C Unitats
2 =embornal 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 FD7IU002 u Partida alçada a justificar de connexió de col·lectors pluvial i residual a xarxa existent. Inclou tall de paviment
existent amb disc de serra, excavació de rasa, perforació col·lector existent, reforços del subsòl, formigonat, tub,
peces especials del mateix material, rebliment i piconatge de rasa i reposició i reparació del paviment.

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

1 C Unitats
2 Connexions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

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

1 connexió embornals C Unitats m
2 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

4 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#

5 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#

6 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#

7 2,000 5,550 11,100 C#*D#*E#*F#

8 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#

10 3,000 4,400 13,200 C#*D#*E#*F#

11 1,000 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#

12 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#

13 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#

14 1,000 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#

15 1,000 14,650 14,650 C#*D#*E#*F#

16 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#

17 1,000 13,550 13,550 C#*D#*E#*F#

18 1,000 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#

19 1,000 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#

20 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#

21 1,000 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#

22 1,000 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#

23 1,000 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#

24 1,000 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#

25 1,000 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

26 rotonda 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

27 1,000 19,150 19,150 C#*D#*E#*F#

28 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

29 1,000 11,250 11,250 C#*D#*E#*F#

30 1,000 18,750 18,750 C#*D#*E#*F#

31 1,000 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

32 1,000 14,100 14,100 C#*D#*E#*F#

33 1,000 14,350 14,350 C#*D#*E#*F#

34 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

35 carrer desviació 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

36 1,000 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#

37 1,000 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#

38 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

39 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

40 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

41 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

42 1,000 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#

44 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

45 1,000 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#

46 1,000 16,750 16,750 C#*D#*E#*F#

47 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

48 1,000 13,950 13,950 C#*D#*E#*F#

50 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#

51 1,000 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#

52 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
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53 1,000 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#

54 2,000 4,100 8,200 C#*D#*E#*F#

55 1,000 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#

56 1,000 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#

57 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

58 carrer desviació 1,000 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#

59 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#

60 1,000 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#

61 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

62 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

63 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

64 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

65 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

66 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

67 1,000 5,650 5,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 456,400

4 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou p.p de
connexions d'escomeses i xarxes existents.
Criteri d'amidament: m de longitud de tub realment col·locat amidat segons especificacions de la DF.

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

1 C Unitats m Ample Alçada Total
2 nova xarxa 1,000 209,200 209,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,200

5 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat de polipropilè sifònic de 74x31x70 cm, amb
bastiment i reixa practicable de fosa grisa abatible model D-4Ad de Fundición Dúctil Fàbregas, classe D400,
col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 C Unitats
2 nova xarxa drenatge 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

6 FD5A4632 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges
de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb
50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o
contenidor

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

1 C Unitats m Total
2 Zona rotonda 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 pou 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 10x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, amb reixa cada 2 metres aproximadament per recollida
d'aigües a tubs verticals de drenatge de PVC per evacuació d'aigües.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 passera 38,930 38,930 C#*D#*E#*F#

2 15,720 15,720 C#*D#*E#*F#

3 9,050 9,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,700

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou p.p
de peces i accessoris per a unió amb tub de fosa existent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.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.

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

1 C Unitats m
2 nou conducte 1,000 284,800 284,800 C#*D#*E#*F#

3 connexió amb substitució 1,000 41,700 41,700 C#*D#*E#*F#

4 1,000 37,100 37,100 C#*D#*E#*F#

5 substitució 1,000 215,400 215,400 C#*D#*E#*F#

6 1,000 119,470 119,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 698,470

2 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
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1 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament, col·locació i connexió
al quadre de comandament.

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

1 C Unitats m
2 =cable nu 2.700,600 2.700,600 C#*D#*E#*F#

3 derivacions enllumenat T
4 tipologia 01 159,000 10,000 1.590,000 C#*D#*E#*F#

5 tipologia 03 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 tipologia 04 4,000 16,000 64,000 C#*D#*E#*F#

7 tipologia 05 64,000 7,000 448,000 C#*D#*E#*F#

8 tipologia 06 10,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.952,600

2 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

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

1 C Unitats Longitud Total
2 =canalització 1,000 2.700,600 2.700,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.700,600

3 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

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

1 C Unitats Total
2 =pericons 193,000 193,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

4 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

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

1 C Unitats m Total
2 canalització 1,000 3.055,300 3.055,300 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 -1,000 354,700 -354,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.700,600

5 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 C Unitats
2 Tram 2C T
3 linia vermella 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 linia verda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 linia taronja 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 3C T
7 linia vermella 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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8 linia verda 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 linia taronja 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4C T
11 linia verda 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

12 linia taronja 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

13 linia blava 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

14 linia rosa 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

15 Tram 5C T
16 linia vermella 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

17 linia verda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

18 linia taronja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

19 linia blava 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

20 linia rosa 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

21 linia marró 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

22 Tram 6C T
23 linia vermella 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

24 linia blava 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

25 linia rosa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

26 linia marró 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

27 Tram 7C T
28 linia vermella 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

29 Tram 5B T
30 linia vermella 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

31 linia rosa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

32 Tram 5B T
33 linia rosa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

34 Tram 6B T
35 linia vermella 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

36 linia rosa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

37 Tram 6A T
38 linia vermella 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,000

6 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 C Unitats Total
2 Tram 4C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 6C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, classe D400,
col·locat amb morter

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

1 =pericó 40x40 193,000 193,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,000

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, classe D400,
col·locat amb morter

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

1 C Unitats
2 =pericó 60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FGZZEU001 u Treballs amb afectació a instal·lacions elèctriques de la xarxa existent en servei i treballs necessaris per a les
noves instal·lacions de la xarxa de distribució segons pressupost d'ENDESA distribució.

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

1 obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 04  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

1 FHN1U001 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model FLUT STREET 8500 NW ANT de la marca LAMP, amb cos
alumini lacat en color antracita, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK06, un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 58 W de potència total, flux lluminós 5500 lumen,
temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

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

1 tipologia 01 159,000 159,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,000

2 FHN1U003 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model OWL C.I 12500 NW GR de la marca LAMP, amb cos
alumini lacat en color gris texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER estancs amb grau de protecció IP-66
i IK07, un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 87 W de potència total, flux lluminós 10000lumen,
temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

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

1 tipologia 03 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FHN1U004 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model OWL C.I 10500 NW GR de la marca LAMP, amb cos
alumini lacat en color gris texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER estancs amb grau de protecció IP-66
i IK07, un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73 W de potència total, flux lluminós 4000lumen,
temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

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

1 tipologia 04 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FHN6U005 u Llum LED per a vial de distribució simètrica, model NIU LED RSYM CL.I 4500GR de la marca LAMP amb
difusor de vidre i cos alumini lacat gris texturitxat, equipat amb mòduls de LED HI-POWER i un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 48 W de potència total, flux lluminós 2000 lumen, temperatura de color
3000 K, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport

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

1 tipologia 05 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000
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5 FHQLU006 u Projector per a exterior amb leds, model SHOT LED STREET 3500 NW GR de la marca LAMP, de forma
circular, de 51 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip electrònic incorporat, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat acabat lacat color grix texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66 i IK05, temperatura de color 3000 K, col·locat.

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

1 tipologia 06 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FHN6U007 ml Llum lineal de LED per a vial, model FINE LED STRIP de la marca LAMP , equipat amb mòduls de LED
MID-POWER i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 93 W de potència total, flux lluminós 800
lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de classe III, grau de protecció IP-65 amb accessoris,
col·locat en superfície. Inclou accessoris, caixa, perfil i difussor model SLIM GROUND LINER i tira interior FINE
LED STRIP IP65 24V 5M 7000WW.

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

1 tipologia 07 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

7 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs.

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

1 C Unitats Total
2 tipologia 05 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

8 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs.

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

1 tipologia 01 159,000 159,000 C#*D#*E#*F#

2 tipologia 03 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 tipologia 06 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

9 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs.

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

1 tipologia 04 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pericó 40x40 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 C Unitats Total
2 Pericó 100x100 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, classe D400,
col·locat amb morter

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

1 C Unitats
2 =pericó 40x40 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 C Unitats Total
2 =pericó 100x100 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

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

1 C Unitats m
2 xarxa privada 1,000 483,000 483,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 8,500 17,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 107,050 214,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 714,100

6 FDG74333 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de conducte de PEHD tritub de 40 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

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

1 C Unitats m Ample Alçada Total
2 xarxa pública 1,000 714,100 714,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 714,100

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06  INSTAL·LACIÓ DE REG

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 C Unitats Total
2 goteig 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 aspersió 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, classe D400,
col·locat amb morter

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

1 C Unitats Total
2 =pericó 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: 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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
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.

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

1 C Unitats m
2 xarxa reg (aspersió) 1,000 536,050 536,050 C#*D#*E#*F#

3 -1,000 135,000 -135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,050

4 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

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

1 C Unitats m
2 xarxa degoteig 1,000 561,530 561,530 C#*D#*E#*F#

3 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 711,530
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5 FJS5A662 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

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

1 C Unitats
2 anella degoteig 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 FJSA31A1HBA u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim
de 12 ref. ACC-1200-PP de la serie Programadors elèctrics de HUNTER estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

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

1 pericó 1A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 pericó 1B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 arqueta reg arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 arqueta reg aspersio 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 arqueta reg arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 arqueta reg aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 arqueta reg arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 arqueta reg aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FJS22231 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm,
amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 m2/10 T
3 5761.92/10 576,190 576,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 576,190

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 07  COMUNICACIONS

1 FBSYAC01 u Switch gestionable 2 ports FO i 2 ports coure Fast Ethernet

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBSYAC02 u Font alimentació 220 V ca / 24 V cc

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FBSYAC03 u Convertidor RS232 / 1x Port Ethernet

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FBSYAC04 u Pigtail Multimode sc (latiguillo taronja)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FBSYAC05 m Cable de Fibra Òptica multimode armat i antirosegadors de 12 fibres

AMIDAMENT DIRECTE 740,000

6 FBSYAC06 u Fusió FO

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 FBSYAC07 u Safata connexions 24 F.O. Mondragon

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FBSYAC08 u Petit material per a radioenllaç comunicacions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FBSYAC09 u Mà d'obra instal·lació radioenllaç comunicacions

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 FBSYAC10 u Mà d'obra posada en servei radioenllaç comunicacions

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
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Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 08  SEMAFORITZACIO

1 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara
i tres focus, òptica de leds model 3200 COMPACT LED

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

1 C Unitats
2 tipologia 01- semàfor vehicles T
3 Tram 2C 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 3C 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 4C 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 6C 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 2200 COMPACT
LED

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

1 C Unitats
2 tipologia 02 - semàfor vianants T
3 Tram 2C 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 3C 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 4C 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 FBS2AC05 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a bicicletes model 12/200 BICI
COMPACT LED

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

1 C Unitats
2 semàfor bicicletes T
3 Tram 6C 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FBS2AC21 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara
i un focus groc intermitent, òptica de leds, model 1200 COMPACT LED alimentat a 230 V.

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

1 C Unitats
2 tipologia 03 - semàfor intermitent T
3 Tram 2C 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 4C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 5C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb
un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,50 m, model
homologat

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

1 C Unitats
2 semàfor vehicles T

EUR



PAU1 Públic

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 23

3 Tram 3C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 4C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 5C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 6C 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb
un espessor normal i 35 cm d'empotrament

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

1 C Unitats
2 semàfor vehicles T
3 Tram 2C 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 3C 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 4C 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram 5C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram 6C 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 FBS1AC51 u Subministrament i instal·lació de barrera tubular de protecció de semàfor en calçada

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

1 C Unitats
2 Semàfor bicicletes mitjana central 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul

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

1 C Unitats
2 =bàculs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor

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

1 C Unitats
2 Tram 3C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 4C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 6C 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a vianants o bicicletes

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

1 C Unitats
2 Tipologia 04 - pulsador T
3 Tram 6C 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 4C 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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11 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), preparat per
a poder controlar 8 grups semafòrics

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Regulador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro

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

1 connexió semàfors C Unitats m
2 6,000 150,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

13 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció

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

1 7,000 20,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

14 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de
connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de terra

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

16 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA
i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa
elèctrica de cruïlla semafòrica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul
dels plans de regulació del pas de vianants

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 FBS2U001 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 2200 COMPACT
LED, amb incorporació de senyal acústica per a invidents.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tram 4C 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 6C 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

22 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

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

1 previsió rotonda 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 encreuaments 7,000 80,000 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 05  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

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

1 =suports 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m sobre base de formigó en massa. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

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

1 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

3 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

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

1 R309/R308 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 R100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 R101 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 R303 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 R401a 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 R402 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

4 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FBB11121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

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

1 R-1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 P-22 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 P-15a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

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

1 Zona 30 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 S-19 Bus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 S-13 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

7 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

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

1 C Unitats m2
2 pas de vianants T
3 123,000 2,000 246,000 C#*D#*E#*F#

4 6,000 2,950 17,700 C#*D#*E#*F#

5 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#

6 6,000 1,100 6,600 C#*D#*E#*F#

7 14,000 2,750 38,500 C#*D#*E#*F#

8 12,000 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

9 6,000 0,250 1,500 C#*D#*E#*F#

10 fletxes T
11 13,000 0,450 5,850 C#*D#*E#*F#

12 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

13 simbologia T
14 BUS 7,000 1,400 9,800 C#*D#*E#*F#

15 ceda 6,000 0,750 4,500 C#*D#*E#*F#

16 6,000 1,450 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,350

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

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

1 delimitació carrils C Unitats m
2 Tram 3C-4C 3,000 40,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 5C 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 18,200 36,400 C#*D#*E#*F#

5 Tram 5C-6C 2,000 59,450 118,900 C#*D#*E#*F#
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6 1,000 9,450 9,450 C#*D#*E#*F#

7 1,000 120,500 120,500 C#*D#*E#*F#

8 Tram 6C 1,000 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 436,750

9 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 delimitacio carrils C Unitats m
2 Tram 1C-2C 1,000 53,500 53,500 C#*D#*E#*F#

3 Tram 2C-3C 1,000 79,350 79,350 C#*D#*E#*F#

4 Tram 3C-4C 1,000 63,700 63,700 C#*D#*E#*F#

5 Tram 4C 1,000 41,700 41,700 C#*D#*E#*F#

6 1,000 11,150 11,150 C#*D#*E#*F#

7 1,000 9,950 9,950 C#*D#*E#*F#

8 1,000 17,950 17,950 C#*D#*E#*F#

9 2,000 36,250 72,500 C#*D#*E#*F#

10 Tram 5C 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 106,350 106,350 C#*D#*E#*F#

12 Tram 5C-6C 1,000 73,600 73,600 C#*D#*E#*F#

13 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

14 Tram 6C-7C 1,000 68,350 68,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 674,100

10 FBA24317 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

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

1 C Unitats m
2 linia detenció T
3 Tram 2C 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

4 Tram 3C 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

5 Tram 4C 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

6 2,000 5,900 11,800 C#*D#*E#*F#

7 Tram 5C 2,000 9,200 18,400 C#*D#*E#*F#

8 1,000 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

9 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#

10 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

11 1,000 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#

12 Tram 6C 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#

13 1,000 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#

14 Tram 5A 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,900

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 06  MOBILIARI

1 FQ155312HKSA u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc NeoRomántico Color 0,60 m de
SANTA&COLE , amb respatller, de 0.6 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FQ155A12HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc NeoRomántico Color 1,50 m de
SANTA&COLE , amb respatller, de 1.5 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària, model basic 60 de BREINCO, sense respatller,
col·locat fixat mecànicament.

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 2,4 m de llargària, model basic 60 de BREINCO, sense respatller,
col·locat fixat mecànicament

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FQZ52382 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), polit, de la marca ESCOFET, ancorat
a l'obra amb morter

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

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 FQ22U001 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer corten, sense tapa, model Morella Bin de ESCOFET, de 50 l de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 FQ311422ESKA u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma rectangular, amb dues
tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE , i amb reixa de
desguàs, ancorada amb dau de formigó

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FQ42U001 u Instal·lació i posada en marxa de sistema de control d'accessos format per un una pilona retractil, d'acer
inoxidable satinat de secció circular de 220mm i 600 mm d'alçària, amb un únic sistema d'obertura
automatitzada mitjançant comandament a distància, amb detectors magnètics col·locats en paviment asfàltic i
semàfor led amb màstil. Inclou feines d'obra civil com les perforacions de 300x300x863mm per soterrament de
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pilones automàtiques, perforacions 300x300x300mm per ancoratge de pilones fixes, gestió de residus, tall en
paviment per a col·locació de llaços magnètics, connexionat de pilones i semàfor a quadre de maniobra, quadre
de maniobra, tubs i cablejat, tapes de registre, placa radio, detectors de seguretat i presència i tots els elements
necessaris pel correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.

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

1 pilones retractil 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FQAD2160 u Tobogan amb estructura de fusta HPL compacte de 13mm d'espessor i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada
aproximadament, col·locat. Model J1010 de Proludic.

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

1 jocs infantils 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FQAE22C3 u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura de acer, de 3.2 a 3.8 m
d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb fixacions mecàniques, col·locat. Model J472 de
Proludic.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 jocs infantils 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua d'acer galvanitzat, 4,00x3,00m m de planta aproximadament, amb
una plataforma a 1,95 m d'alçada amb baranes laterals, escales de cordes, tub de bombers i un tobogan ràpid
adosat, muntada sobre daus de formigó.

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

1 jocs infantils 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F6A71Y1J m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Tot segons
plànol P13.15.

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

1 1,000 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#

2 1,000 17,750 17,750 C#*D#*E#*F#

3 1,000 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,950

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 07  JARDINERIA

1 FR44623E u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 planta 1/3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 planta 2/3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 planta 3/3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l

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

1 planta 1/3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 planta 2/3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 planta 3/3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FR42123E u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l

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

1 planta 1/3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 planta 2/3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 planta 3/3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR4AL4A8 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

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

1 superfície a1 483,910 483,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 483,910

5 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l

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

1 superfície a3 142,770 142,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,770

6 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l

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

1 superfície a4 1.696,930 1.696,930 C#*D#*E#*F#

2 -163,420 -163,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.533,510

7 FR4DU001 u Subministrament de Miscanthus sinensis d'laçària de 80 a 200cm, en contenidor de 3l

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

1 superfície a5 203,080 203,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,080

8 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

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

1 superfície a6 695,820 695,820 C#*D#*E#*F#

EUR



PAU1 Públic

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 695,820

9 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 pav.09 4.429,970 0,250 1.107,493 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.107,493

10 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta 1/3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 planta 2/3 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

3 planta 3/3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

11 FR45BJ3C u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta 2/3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 FR41212C u Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta 1/3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 planta 2/3 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 planta 3/3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

13 FR42962D u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta 1/3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 planta 2/3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 planta 3/3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

14 FR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció
mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 superfície a2 1,000 602,160 602,160 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 602,160

15 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 e 1,000 614,270 0,100 61,427 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,427

16 F991U001 u Tapa quadrada per a escocell d'acer cortén, de dos mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de diàmetre interior, model
TGR-S-Bamboo de la marca STREETLIFE, recolzada sobre bastiment amb perfils perimetrals en L d'acer
galvanitzat, col·locat amb morter.

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

1 unitaris 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 llargs 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

17 F991U002 u Tapa quadrada per a escocell d'acer acabat RAL corten, de dos mòduls, de 120x120 cm i 50 cm de diàmetre
interior, model Sunny de la marca DISSET URBAN, recolzada sobre bastiment amb perfils perimetrals en L
d'acer galvanitzat, col·locat amb morter.

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

1 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

18 F991U003 m3 Reblert d'escocell amb substitució total de terra de l'excavació per sòl estructural segons composició barreja de
grava d'arestes vives de 4-6 cm i compost (volum per m3 - 1 m3 de graves i 0,2 m3 de compost), deixant
l'escocell acabat amb una capa de 10 cm de terra extreta de l'escocell neta totalment de pedres. Inclou
l'excavació, transport i deposició de terres.

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

1 unitaris STREETLIFE 16,000 1,200 1,200 1,000 23,040 C#*D#*E#*F#

2 unitaris DISSET 14,000 1,200 1,200 1,000 20,160 C#*D#*E#*F#

3 llargs STREETLIFE 10,000 4,000 1,200 1,200 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 08  GESTIO DE RESIDUS

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 C Unitats gruix m2 esponjament
2 demolició embornals 41,000 0,150 0,600 1,000 3,690 C#*D#*E#*F#

3 paret de maó 1,000 0,150 138,220 1,000 20,733 C#*D#*E#*F#

4 paviment 1,000 0,200 15.231,420 1,000 3.046,284 C#*D#*E#*F#

5 demolicio tapes clavegueram 76,000 0,100 0,640 1,000 4,864 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3.075,571

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 =transport 3.075,571 3.075,571 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.075,571

3 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

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

1 substitució 1,000 215,400 0,150 0,150 4,847 C#*D#*E#*F#

2 1,000 119,470 0,150 0,150 2,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,535

4 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

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

1 substitució tuberia 1,000 215,400 17,700 3.812,580 C#*D#*E#*F#

2 1,000 119,470 17,700 2.114,619 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.927,199

5 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

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

1 exc.caixa paviment 1,000 4.746,177 1,350 6.407,339 C#*D#*E#*F#

2 exc. rases 1,000 1.125,590 1,350 1.519,547 C#*D#*E#*F#

3 rebliment rases -1,000 915,430 1,350 -1.235,831 C#*D#*E#*F#

4 exc. pous 1,000 4,000 1,350 5,400 C#*D#*E#*F#

5 exc.rasa mur 1,000 19,351 1,350 26,124 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.722,579
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6 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

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

1 = transport terres 6.722,579 6.722,579 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.722,579

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA0U002 pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de qualitat segons especificacions de la DF i el
plec de condicions del projecte.

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

1 T Unitats
2 Programa control qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

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

1 esplanada 1,000 1,000 C#

2 subbase 1,000 1,000 C#

3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

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

1 esplanada 1,000 1,000 C#

2 subbase 1,000 1,000 C#

3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

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

1 esplanada 1,000 1,000 C#

2 subbase 1,000 1,000 C#

3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114

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

1 esplanada 1,000 1,000 C#

2 subbase 1,000 1,000 C#

3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

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

1 esplanada 1,000 1,000 C#

2 subbase 1,000 1,000 C#

3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

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

1 esplanada 1,000 1,000 C#

2 subbase 1,000 1,000 C#

3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

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

1 esplanada 1,000 1,000 C#

2 subbase 1,000 1,000 C#

3 rebliment rases 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

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

1 esplanada 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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10 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

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

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

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

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043

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

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3

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

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

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

1 subbase 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

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

1 base formigó 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

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

1 base formigó 5,000 5,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F21BU001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions. Inclou transport a magatzem municipal. (P - 7)

14,29 51,000 728,79

2 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

4,91 41,000 201,31

3 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de
fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i
aplec (P - 181)

9,56 10,000 95,60

4 M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 180)

10,37 400,000 4.148,00

5 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inclou transport a magatzem municipal. (P - 11)

170,35 32,000 5.451,20

6 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió (P - 4)

1,73 138,220 239,12

7 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 14)

152,46 15,000 2.286,90

8 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 6)

6,39 211,000 1.348,29

9 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment d'urbanització, de fins a 40
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de vorada,
rigola, guals o qualsevol element de paviment de vialitat. (P - 5)

4,61 15.231,420 70.216,85

10 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 16)

5,38 4.746,177 25.534,43

11 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 20)

1,15 19.576,390 22.512,85

12 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 15)

0,46 2.324,270 1.069,16

13 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 18)

13,26 1.125,590 14.925,32

14 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 21)

17,52 915,430 16.038,33

15 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 19)

12,76 4,000 51,04

16 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P -
179)

1,26 422,000 531,72

17 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries (P - 13) 1,18 20,000 23,60
18 F21D9104 m Demolició de tub de diàmetre 100-150cm o 120x180 cm, de

fibrociment, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per
l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. (P - 8)

27,76 334,870 9.295,99

EUR
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19 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 17)

9,03 19,351 174,74

20 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de qualsevol material,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 10)

7,33 76,000 557,08

21 F21QBB01 u Retirada de semàfor, columna, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
transport a magatzem municipal. (P - 12)

77,08 38,000 2.929,04

TOTAL Capítol 01.01.01 178.359,36

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 02 FONAMENTACIO I ESTRUCTURA

1 1452U001 m3 Formació de pasarel·la de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 68 kg/m3 (P - 2)

269,41 57,967 15.616,89

2 14522CAH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
90 kg/m3 (P - 1)

254,76 38,700 9.859,21

3 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 26)

9,55 98,730 942,87

TOTAL Capítol 01.01.02 26.418,97

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 03 PAVIMENTS

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM (P - 30)

22,80 4.746,177 108.212,84

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 31)

65,36 1.276,797 83.451,45

3 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland (P - 42)

30,62 2.790,800 85.454,30

4 F9F1U001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 6 cm de gruix, model Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment (P - 44)

37,50 4.220,240 158.259,00

5 F9F15204 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, model Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment (P - 43)

38,97 349,680 13.627,03

6 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm
de gruix, model Llosa Vulcano de Breinco, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina (P - 47)

42,29 330,340 13.970,08

7 F9F5Q80F m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7 cm de
gruix, model Tactile ratllat de Breinco , col·locats amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, donant compliment a les
normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542. (P - 45)

41,56 111,040 4.614,82

EUR
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8 F9F5QE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm
de gruix, model Tactile de botons de Breinco , col·locats amb morter
de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina donant compliment a les
normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542. (P - 46)

41,56 101,050 4.199,64

9 F9H11J32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 51)

45,43 1.207,554 54.859,18

10 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, amb
propietats sonoreductores. (P - 48)

48,92 501,346 24.525,85

11 F9H11832 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
(P - 49)

46,07 289,572 13.340,58

12 F9H11B32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 50)

45,65 701,884 32.041,00

13 F9H4B151 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent de
gruix 5cm, fabricada a temperatura normal amb betum de penetració B
50/70 amb granulat per a rodament, amb pigments (P - 52)

21,82 820,920 17.912,47

14 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 53)

0,35 7.277,390 2.547,09

15 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 54)

0,35 10.549,090 3.692,18

16 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell
rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 41)

41,96 26,696 1.120,16

17 F9715G11 m3 Base per a rigola i vorada amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 34)

93,77 607,179 56.935,17

18 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de
secció en v, de 30 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de BREINCO,
col·locades amb morter (P - 35)

36,34 2.023,930 73.549,62

19 F965U001 m Vorada recta de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de
BREINCO de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. (P - 32)

20,36 1.960,140 39.908,45

20 F966U002 m Vorada corba de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de
BREINCO de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(P - 33)

48,46 119,600 5.795,82

21 F6A7U002 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer
cortén de 10mm de gruix i cantell 15cm, amb perfil laminat massís de
diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm
soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada. (P - 29)

51,71 401,990 20.786,90

22 F6A7U001 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer
cortén de 10mm de gruix i cantell 25cm, amb perfil laminat massís de
diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm
soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada. (P - 28)

51,71 503,900 26.056,67

23 F981U001 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.
Inclou peces especials per capçals de guals.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les
cares exteriors dels capçals.
(P - 36)

26,95 230,400 6.209,28
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24 F981U002 u Capçal de gual prefabricat de formigó de 40 x 60 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre
base de formigó no estructural (P - 37)

116,58 72,000 8.393,76

25 F9K5U001 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines de
poliuretà híbrid, tipus Firbond-PU de SORIGUE o equivalent, de color
a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa
d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació d'entre 1.2 i
1.6 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 55)

10,39 127,550 1.325,24

TOTAL Capítol 01.01.03 860.788,58

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 01 SANEJAMENT I CANALITZACIONS

1 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector, amb tub de
polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior.
Inclou formigonat tub, peces especials del mateix material i reparació
del revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment executada amidada
segons indicacions de la DF. (P - 95)

48,99 85,000 4.164,15

2 FD7IU002 u Partida alçada a justificar de connexió de col·lectors pluvial i residual a
xarxa existent. Inclou tall de paviment existent amb disc de serra,
excavació de rasa, perforació col·lector existent, reforços del subsòl,
formigonat, tub, peces especials del mateix material, rebliment i
piconatge de rasa i reposició i reparació del paviment. (P - 96)

266,19 2,000 532,38

3 FD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

113,16 456,400 51.646,22

4 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou p.p de connexions
d'escomeses i xarxes existents.
Criteri d'amidament: m de longitud de tub realment col·locat amidat
segons especificacions de la DF. (P - 98)

31,62 209,200 6.614,90

5 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat de
polipropilè sifònic de 74x31x70 cm, amb bastiment i reixa practicable
de fosa grisa abatible model D-4Ad de Fundición Dúctil Fàbregas,
classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les
especificacions de la DT.

(P - 94)

204,10 85,000 17.348,50

6 FD5A4632 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de
60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre,
en forma de volta i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert
de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de
sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 93)

21,77 36,000 783,72

7 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària,
amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret
per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 3)

1.188,58 6,000 7.131,48
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8 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 10x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de
formigó HNE-15/P/10, amb reixa cada 2 metres aproximadament per
recollida d'aigües a tubs verticals de drenatge de PVC per evacuació
d'aigües.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 92)

26,36 63,700 1.679,13

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.01 89.900,48

Obra 01 Presupuesto 1807
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Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 02 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa. Inclou p.p de peces i accessoris per a unió amb tub de fosa
existent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i
els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau
de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.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. (P - 111)

51,96 698,470 36.292,50

2 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb
racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de
4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat (P - 135)

275,28 1,000 275,28

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.02 36.567,78
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Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament, col·locació i connexió al quadre de
comandament. (P - 114)

5,13 4.952,600 25.406,84

2 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
(P - 118)

4,61 2.700,600 12.449,77

3 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 119)

24,37 195,000 4.752,15

4 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 99)

11,34 2.700,600 30.624,80

5 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 103)

50,93 193,000 9.829,49
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6 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 104)

88,21 2,000 176,42

7 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, classe D400, col·locat amb morter (P - 107)

28,10 193,000 5.423,30

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, classe D400, col·locat amb morter (P - 108)

52,14 2,000 104,28

9 FGZZEU001 u Treballs amb afectació a instal·lacions elèctriques de la xarxa existent
en servei i treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa
de distribució segons pressupost d'ENDESA distribució. (P - 121)

246.594,13 1,000 246.594,13

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.03 335.361,18
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Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 04 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

1 FHN1U001 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model FLUT STREET
8500 NW ANT de la marca LAMP, amb cos alumini lacat en color
antracita, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció
IP-66 i IK06, un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 58
W de potència total, flux lluminós 5500 lumen, temperatura de color
3000 K, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport. (P - 125)

602,50 159,000 95.797,50

2 FHN1U003 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model OWL C.I 12500
NW GR de la marca LAMP, amb cos alumini lacat en color gris
texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK07, un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 87 W de potència total, flux lluminós 10000lumen,
temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar lateralment i acoblat al suport. (P - 126)

621,50 5,000 3.107,50

3 FHN1U004 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model OWL C.I 10500
NW GR de la marca LAMP, amb cos alumini lacat en color gris
texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK07, un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 73 W de potència total, flux lluminós 4000lumen, temperatura
de color 3000 K, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport. (P - 127)

624,50 8,000 4.996,00

4 FHN6U005 u Llum LED per a vial de distribució simètrica, model NIU LED RSYM
CL.I 4500GR de la marca LAMP amb difusor de vidre i cos alumini
lacat gris texturitxat, equipat amb mòduls de LED HI-POWER i un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 48 W de potència
total, flux lluminós 2000 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per
fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport (P - 128)

991,00 64,000 63.424,00

5 FHQLU006 u Projector per a exterior amb leds, model SHOT LED STREET 3500
NW GR de la marca LAMP, de forma circular, de 51 W de potència,
flux lluminós de 3000 lm, amb equip electrònic incorporat, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat acabat lacat color grix texturitzat,
equipat amb móduls LED HI-POWER, difusor de vidre trempat i grau
de protecció IP66 i IK05, temperatura de color 3000 K, col·locat. (P -
130)

604,33 10,000 6.043,30

6 FHN6U007 ml Llum lineal de LED per a vial, model FINE LED STRIP de la marca
LAMP , equipat amb mòduls de LED MID-POWER i un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 93 W de potència total, flux
lluminós 800 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de
classe III, grau de protecció IP-65 amb accessoris, col·locat en
superfície. Inclou accessoris, caixa, perfil i difussor model SLIM
GROUND LINER i tira interior FINE LED STRIP IP65 24V 5M

209,75 128,000 26.848,00
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7000WW. (P - 129)
7 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3.5 m

d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs. (P -
122)

179,53 64,000 11.489,92

8 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs. (P -
123)

277,41 174,000 48.269,34

9 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs. (P -
124)

565,21 4,000 2.260,84

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.04 262.236,40
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Capítol (1) 05 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 103)

50,93 16,000 814,88

2 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x85
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 105)

122,56 16,000 1.960,96

3 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, classe D400, col·locat amb morter (P - 107)

28,10 16,000 449,60

4 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 110)

250,47 16,000 4.007,52

5 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 102)

10,24 714,100 7.312,38

6 FDG74333 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de
conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN
10, situada en vorera, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre
de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 101)

22,91 714,100 16.360,03

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.05 30.905,37
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1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 103)

50,93 27,000 1.375,11

2 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, classe D400, col·locat amb morter (P - 107)

28,10 27,000 758,70

3 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: 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 pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
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.
(P - 113)

5,83 401,050 2.338,12

4 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 112)

3,48 711,530 2.476,12

5 FJS5A662 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 132)

10,05 45,000 452,25

6 FJSA31A1HBA u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable
i centralitzable, per a un nombre màxim de 12 ref. ACC-1200-PP de la
serie Programadors elèctrics de HUNTER estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 133)

3.230,52 2,000 6.461,04

7 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 134)

116,15 11,000 1.277,65

8 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 106)

109,90 2,000 219,80

9 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 109)

86,10 2,000 172,20

10 FJS22231 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos
emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre
3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat (P - 131)

41,35 576,190 23.825,46

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.06 39.356,45
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Capítol (1) 07 COMUNICACIONS

1 FBSYAC01 u Switch gestionable 2 ports FO i 2 ports coure Fast Ethernet (P - 78) 682,50 1,000 682,50
2 FBSYAC02 u Font alimentació 220 V ca / 24 V cc (P - 79) 92,86 1,000 92,86
3 FBSYAC03 u Convertidor RS232 / 1x Port Ethernet (P - 80) 140,00 1,000 140,00
4 FBSYAC04 u Pigtail Multimode sc (latiguillo taronja) (P - 81) 5,34 4,000 21,36
5 FBSYAC05 m Cable de Fibra Òptica multimode armat i antirosegadors de 12 fibres

(P - 82)
2,14 740,000 1.583,60

6 FBSYAC06 u Fusió FO (P - 83) 66,67 8,000 533,36
7 FBSYAC07 u Safata connexions 24 F.O. Mondragon (P - 84) 282,47 1,000 282,47
8 FBSYAC08 u Petit material per a radioenllaç comunicacions (P - 85) 42,86 1,000 42,86
9 FBSYAC09 u Mà d'obra instal·lació radioenllaç comunicacions (P - 86) 34,29 8,000 274,32

10 FBSYAC10 u Mà d'obra posada en servei radioenllaç comunicacions (P - 87) 45,71 3,000 137,13

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.07 3.790,46
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Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 08 SEMAFORITZACIO

1 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds
model 3200 COMPACT LED (P - 71)

785,08 21,000 16.486,68

2 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a vianants model 2200 COMPACT LED (P - 73)

985,95 23,000 22.676,85

3 FBS2AC05 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a bicicletes model 12/200 BICI COMPACT LED (P - 72)

518,28 4,000 2.073,12

4 FBS2AC21 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus groc intermitent,
òptica de leds, model 1200 COMPACT LED alimentat a 230 V. (P - 74)

325,72 4,000 1.302,88

5 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m
d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de
4,50 m, model homologat (P - 66)

951,17 6,000 5.707,02

6 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40
m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm
d'empotrament (P - 67)

216,68 27,000 5.850,36

7 FBS1AC51 u Subministrament i instal·lació de barrera tubular de protecció de
semàfor en calçada (P - 70)

450,00 2,000 900,00

8 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en
bàcul (P - 68)

101,00 6,000 606,00

9 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a
sustentació d'un semàfor (P - 69)

42,82 5,000 214,10

10 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a
vianants o bicicletes (P - 76)

106,88 6,000 641,28

11 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model
RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA),
targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL),
preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics (P - 77)

6.875,76 2,000 13.751,52
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12 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble
recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 117)

4,53 900,000 4.077,00

13 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV
de 2x10 mm2 de secció (P - 115)

4,39 140,000 614,60

14 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de
500x500x3 mm, inclou sals i elements de connexió i derivació a xarxa
de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o similar (P - 120)

47,08 8,000 376,64

15 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a
connexió de placa de terra (P - 116)

7,21 20,000 144,20

16 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar
semaforització amb mòdul M-1 amb ICP-IGA i limitador de
sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió automàtica (P
- 89)

2.088,74 1,000 2.088,74

17 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització
instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW (P - 88)

428,57 1,000 428,57

18 XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la
companyia elèctrica per a l'alimentació d'escomesa elèctrica de cruïlla
semafòrica (P - 0)

4.285,71 1,000 4.285,71

19 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals
horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació del
pas de vianants (P - 90)

1.428,57 1,000 1.428,57

20 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic (P - 91) 310,51 2,000 621,02
21 FBS2U001 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos

cossos per a vianants model 2200 COMPACT LED, amb incorporació
de senyal acústica per a invidents. (P - 75)

985,95 8,000 7.887,60

22 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. (P - 100)

13,21 873,000 11.532,33

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.08 103.694,79

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 05 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 65)

98,29 66,000 6.487,14

2 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m sobre base de formigó en
massa. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols. (P - 64)

53,27 66,000 3.515,82

3 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 61)

38,39 33,000 1.266,87

4 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 62)

45,16 4,000 180,64

5 FBB11121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 60)

40,33 25,000 1.008,25

6 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P
- 63)

40,76 31,000 1.263,56

EUR
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7 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 59)

12,45 362,350 4.511,26

8 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 57)

1,21 436,750 528,47

9 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
56)

0,93 674,100 626,91

10 FBA24317 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 58)

2,04 79,900 163,00

TOTAL Capítol 01.01.05 19.551,92
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Capítol 06 MOBILIARI

1 FQ155312HKSAu Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc
NeoRomántico Color 0,60 m de SANTA&COLE , amb respatller, de
0.6 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 138)

283,07 4,000 1.132,28

2 FQ155A12HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc
NeoRomántico Color 1,50 m de SANTA&COLE , amb respatller, de
1.5 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 139)

382,08 13,000 4.967,04

3 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària,
model basic 60 de BREINCO, sense respatller, col·locat fixat
mecànicament. (P - 137)

1.417,85 10,000 14.178,50

4 FQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 2,4 m de llargària, model
basic 60 de BREINCO, sense respatller, col·locat fixat mecànicament
(P - 136)

843,53 6,000 5.061,18

5 FQZ52382 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), polit, de la marca ESCOFET, ancorat a l'obra amb morter (P -
146)

218,87 16,000 3.501,92

6 FQ22U001 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer corten, sense tapa,
model Morella Bin de ESCOFET, de 50 l de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 140)

512,53 14,000 7.175,42

7 FQ311422ESKA u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color
negre forja de forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de
llautó ref. 183 de la serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE ,
i amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó (P - 141)

1.297,98 3,000 3.893,94

8 FQ42U001 u Instal·lació i posada en marxa de sistema de control d'accessos format
per un una pilona retractil, d'acer inoxidable satinat de secció circular
de 220mm i 600 mm d'alçària, amb un únic sistema d'obertura
automatitzada mitjançant comandament a distància, amb detectors
magnètics col·locats en paviment asfàltic i semàfor led amb màstil.
Inclou feines d'obra civil com les perforacions de 300x300x863mm per
soterrament de pilones automàtiques, perforacions 300x300x300mm
per ancoratge de pilones fixes, gestió de residus, tall en paviment per a
col·locació de llaços magnètics, connexionat de pilones i semàfor a
quadre de maniobra, quadre de maniobra, tubs i cablejat, tapes de
registre, placa radio, detectors de seguretat i presència i tots els
elements necessaris pel correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.
(P - 142)

3.569,42 1,000 3.569,42
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9 FQAD2160 u Tobogan amb estructura de fusta HPL compacte de 13mm d'espessor i
pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada aproximadament, col·locat.
Model J1010 de Proludic. (P - 143)

3.102,45 1,000 3.102,45

10 FQAE22C3 u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma,
amb estructura de acer, de 3.2 a 3.8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb
4 punts d'ancoratge fixats amb fixacions mecàniques, col·locat. Model
J472 de Proludic.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 144)

1.165,65 1,000 1.165,65

11 FQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua d'acer galvanitzat,
4,00x3,00m m de planta aproximadament, amb una plataforma a 1,95
m d'alçada amb baranes laterals, escales de cordes, tub de bombers i
un tobogan ràpid adosat, muntada sobre daus de formigó. (P - 145)

4.009,78 1,000 4.009,78

12 F6A71Y1J m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició
horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de
muntants de fusta tractada, ancorada al suport amb pletina metàl·lica.
Tot segons plànol P13.15. (P - 27)

105,61 50,950 5.380,83

TOTAL Capítol 01.01.06 57.138,41

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 07 JARDINERIA

1 FR44623E u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de més de 80 l (P - 154)

268,12 6,000 1.608,72

2 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l (P - 151)

158,11 6,000 948,66

3 FR42123E u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de 750 l (P - 152)

491,08 4,000 1.964,32

4 FR4AL4A8 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l (P - 156)

9,32 483,910 4.510,04

5 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l (P -
159)

8,30 142,770 1.184,99

6 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en
contenidor de 3 l (P - 157)

3,42 1.533,510 5.244,60

7 FR4DU001 u Subministrament de Miscanthus sinensis d'laçària de 80 a 200cm, en
contenidor de 3l (P - 158)

3,42 203,080 694,53

8 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 160)

2,95 695,820 2.052,67

9 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 147)

31,52 1.107,493 34.908,18

10 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 150)

220,73 42,000 9.270,66

11 FR45BJ3C u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 500 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 155)

197,44 16,000 3.159,04

12 FR41212C u Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 149)

109,86 33,000 3.625,38

EUR
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13 FR42962D u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de 25 a 30 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 153)

127,73 13,000 1.660,49

14 FR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons
NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25
% i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 161)

0,48 602,160 289,04

15 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 148)

46,86 61,427 2.878,47

16 F991U001 u Tapa quadrada per a escocell d'acer cortén, de dos mòduls, de
120x120 cm i 47 cm de diàmetre interior, model TGR-S-Bamboo de la
marca STREETLIFE, recolzada sobre bastiment amb perfils
perimetrals en L d'acer galvanitzat, col·locat amb morter. (P - 38)

1.094,46 56,000 61.289,76

17 F991U002 u Tapa quadrada per a escocell d'acer acabat RAL corten, de dos
mòduls, de 120x120 cm i 50 cm de diàmetre interior, model Sunny de
la marca DISSET URBAN, recolzada sobre bastiment amb perfils
perimetrals en L d'acer galvanitzat, col·locat amb morter. (P - 39)

690,21 14,000 9.662,94

18 F991U003 m3 Reblert d'escocell amb substitució total de terra de l'excavació per sòl
estructural segons composició barreja de grava d'arestes vives de 4-6
cm i compost (volum per m3 - 1 m3 de graves i 0,2 m3 de compost),
deixant l'escocell acabat amb una capa de 10 cm de terra extreta de
l'escocell neta totalment de pedres. Inclou l'excavació, transport i
deposició de terres. (P - 40)

68,00 100,800 6.854,40

TOTAL Capítol 01.01.07 151.806,89
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Capítol 08 GESTIO DE RESIDUS

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 177)

6,40 3.075,571 19.683,65

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 178)

18,00 3.075,571 55.360,28

3 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 23)

59,41 7,535 447,65

4 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el

0,12 5.927,199 711,26

EUR

PAU1 Públic

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 14

certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 24)

5 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 22)

4,10 6.722,579 27.562,57

6 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 25)

4,78 6.722,579 32.133,93

TOTAL Capítol 01.01.08 135.899,34
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Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut (P - 0) 34.839,96 1,000 34.839,96

TOTAL Capítol 01.01.09 34.839,96
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Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

1 XPA0U002 pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de
qualitat segons especificacions de la DF i el plec de condicions del
projecte. (P - 0)

23.226,57 1,000 23.226,57

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 164)

34,99 3,000 104,97

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 165)

39,88 3,000 119,64

4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 171)

47,63 3,000 142,89

5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 172)

43,03 3,000 129,09

EUR
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6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 167)

71,22 3,000 213,66

7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 168)

133,49 3,000 400,47

8 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 173)

15,07 3,000 45,21

9 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 174)

174,04 2,000 348,08

10 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 166)

27,59 1,000 27,59

11 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 169)

101,88 1,000 101,88

12 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 163)

40,16 1,000 40,16

13 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
(P - 162)

49,03 1,000 49,03

14 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 170)

37,75 1,000 37,75

15 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
175)

109,55 2,000 219,10

16 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-5 (P - 176)

35,06 5,000 175,30

TOTAL Capítol 01.01.10 25.381,39
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NIVELL 4: Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 01.01.04.01  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 89.900,48

Capítol (1) 01.01.04.02  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 36.567,78

Capítol (1) 01.01.04.03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 335.361,18

Capítol (1) 01.01.04.04  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 262.236,40

Capítol (1) 01.01.04.05  INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 30.905,37

Capítol (1) 01.01.04.06  INSTAL·LACIÓ DE REG 39.356,45

Capítol (1) 01.01.04.07  COMUNICACIONS 3.790,46

Capítol (1) 01.01.04.08  SEMAFORITZACIO 103.694,79

Capítol 01.01.04  INSTAL·LACIONS 901.812,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

901.812,91
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 178.359,36

Capítol 01.01.02  FONAMENTACIO I ESTRUCTURA 26.418,97

Capítol 01.01.03  PAVIMENTS 860.788,58

Capítol 01.01.04  INSTAL·LACIONS 901.812,91

Capítol 01.01.05  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 19.551,92

Capítol 01.01.06  MOBILIARI 57.138,41

Capítol 01.01.07  JARDINERIA 151.806,89

Capítol 01.01.08  GESTIO DE RESIDUS 135.899,34

Capítol 01.01.09  SEGURETAT I SALUT 34.839,96

Capítol 01.01.10  CONTROL DE QUALITAT 25.381,39

Capítulo 01.01  FASE I 2.391.997,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.391.997,73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  FASE I 2.391.997,73

Obra 01 Presupuesto 1807 2.391.997,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.391.997,73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 1807 2.391.997,73

2.391.997,73

euros

PAU1 Públic

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.391.997,73

Subtotal 2.391.997,73

13 % Despeses Generals SOBRE 2.391.997,73................................................................ 310.959,70

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.391.997,73..................................................................... 143.519,86

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.846.477,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS )

DURAN ARQUITECTES SLP

Dimecres, 19 de desembre de 2018
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P-1 14522CAH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 3 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 90 kg/m3

254,76 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 1452U001 m3 Formació de pasarel·la de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 68 kg/m3

269,41 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera amb mitja
canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

1.188,58 €

(MIL  CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment d'urbanització, de fins a 40 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part
proporcional de vorada, rigola, guals o qualsevol element de paviment de vialitat.

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 F21BU001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions. Inclou transport a magatzem municipal.

14,29 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-8 F21D9104 m Demolició de tub de diàmetre 100-150cm o 120x180 cm, de fibrociment, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons
les especificacions de la DT.

27,76 €

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

P-9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de qualsevol material, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport a magatzem municipal.

170,35 €

(CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-12 F21QBB01 u Retirada de semàfor, columna, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal.

77,08 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-13 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries 1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-14 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

152,46 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

5,38 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,03 €

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-18 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,26 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-19 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-21 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

17,52 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km.
Criteri 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 el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions
en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-23 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat.
Criteri 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 el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment

59,41 €
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per esponjament d'un 35%.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

0,12 €

(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-25 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

9,55 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 F6A71Y1J m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de
975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, ancorada al suport
amb pletina metàl·lica. Tot segons plànol P13.15.

105,61 €

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 F6A7U001 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix
i cantell 25cm, amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de
diàmetre 10mm soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.

51,71 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 F6A7U002 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix
i cantell 15cm, amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de
diàmetre 10mm soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.

51,71 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 22,80 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-31 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

65,36 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 F965U001 m Vorada recta de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de BREINCO de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

20,36 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-33 F966U002 m Vorada corba de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de BREINCO de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

48,46 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 F9715G11 m3 Base per a rigola i vorada amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

93,77 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm
d'amplària i 8 cm de gruix, de BREINCO, col·locades amb morter

36,34 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 F981U001 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió. Inclou peces especials per capçals de guals.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels
capçals.

26,95 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 F981U002 u Capçal de gual prefabricat de formigó de 40 x 60 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1
peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

116,58 €

(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 F991U001 u Tapa quadrada per a escocell d'acer cortén, de dos mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de
diàmetre interior, model TGR-S-Bamboo de la marca STREETLIFE, recolzada sobre
bastiment amb perfils perimetrals en L d'acer galvanitzat, col·locat amb morter.

1.094,46 €

(MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 F991U002 u Tapa quadrada per a escocell d'acer acabat RAL corten, de dos mòduls, de 120x120 cm i 50
cm de diàmetre interior, model Sunny de la marca DISSET URBAN, recolzada sobre
bastiment amb perfils perimetrals en L d'acer galvanitzat, col·locat amb morter.

690,21 €

(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-40 F991U003 m3 Reblert d'escocell amb substitució total de terra de l'excavació per sòl estructural segons
composició barreja de grava d'arestes vives de 4-6 cm i compost (volum per m3 - 1 m3 de
graves i 0,2 m3 de compost), deixant l'escocell acabat amb una capa de 10 cm de terra
extreta de l'escocell neta totalment de pedres. Inclou l'excavació, transport i deposició de
terres.

68,00 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-41 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics

41,96 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

30,62 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 F9F15204 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, model
Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

38,97 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-44 F9F1U001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, model
Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

37,50 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-45 F9F5Q80F m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile
ratllat de Breinco , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina,
donant compliment a les normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

41,56 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-46 F9F5QE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile
de botons de Breinco , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina
donant compliment a les normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

41,56 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm de gruix, model Llosa
Vulcano de Breinco, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

42,29 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-48 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada, amb propietats sonoreductores.

48,92 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-49 F9H11832 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

46,07 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-50 F9H11B32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

45,65 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 F9H11J32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

45,43 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 F9H4B151 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent de gruix 5cm, fabricada a
temperatura normal amb betum de penetració B 50/70 amb granulat per a rodament, amb
pigments

21,82 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-55 F9K5U001 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines de poliuretà híbrid, tipus
Firbond-PU de SORIGUE o equivalent, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa
de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació d'entre 1.2 i
1.6 kg/m2, neteja del ferm inclosa

10,39 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-56 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1
de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-57 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-58 FBA24317 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-59 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

12,45 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 FBB11121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

40,33 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-61 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

38,39 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-62 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

45,16 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-63 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

40,76 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-64 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m sobre base de formigó en massa. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.

53,27 €

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

P-65 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

98,29 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-66 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de
diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la
porta i amb un braç de 4,50 m, model homologat

951,17 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-67 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100
mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament

216,68 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul 101,00 €

(CENT UN EUROS)
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P-69 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor 42,82 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 FBS1AC51 u Subministrament i instal·lació de barrera tubular de protecció de semàfor en calçada 450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-71 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica de leds model 3200 COMPACT LED

785,08 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-72 FBS2AC05 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a bicicletes
model 12/200 BICI COMPACT LED

518,28 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-73 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model
2200 COMPACT LED

985,95 €

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-74 FBS2AC21 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus groc intermitent, òptica de leds, model 1200 COMPACT LED
alimentat a 230 V.

325,72 €

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

P-75 FBS2U001 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model
2200 COMPACT LED, amb incorporació de senyal acústica per a invidents.

985,95 €

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a vianants o bicicletes 106,88 €

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-77 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari
M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes
de sortida (CAM_SAL), preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics

6.875,76 €

(SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-78 FBSYAC01 u Switch gestionable 2 ports FO i 2 ports coure Fast Ethernet 682,50 €

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-79 FBSYAC02 u Font alimentació 220 V ca / 24 V cc 92,86 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-80 FBSYAC03 u Convertidor RS232 / 1x Port Ethernet 140,00 €

(CENT QUARANTA EUROS)

P-81 FBSYAC04 u Pigtail Multimode sc (latiguillo taronja) 5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-82 FBSYAC05 m Cable de Fibra Òptica multimode armat i antirosegadors de 12 fibres 2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-83 FBSYAC06 u Fusió FO 66,67 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-84 FBSYAC07 u Safata connexions 24 F.O. Mondragon 282,47 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

PAU1 Públic

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/12/18 Pàg.: 8

P-85 FBSYAC08 u Petit material per a radioenllaç comunicacions 42,86 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 FBSYAC09 u Mà d'obra instal·lació radioenllaç comunicacions 34,29 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-87 FBSYAC10 u Mà d'obra posada en servei radioenllaç comunicacions 45,71 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-88 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica
fins a 3,3 kW

428,57 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-89 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul
M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió
automàtica

2.088,74 €

(DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-90 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament
de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de vianants

1.428,57 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-91 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic 310,51 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-92 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 10x10 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, amb reixa cada 2 metres
aproximadament per recollida d'aigües a tubs verticals de drenatge de PVC per evacuació
d'aigües.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

26,36 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-93 FD5A4632 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de
PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb
excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50%
de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-94 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat de polipropilè sifònic de
74x31x70 cm, amb bastiment i reixa practicable de fosa grisa abatible model D-4Ad de
Fundición Dúctil Fàbregas, classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les especificacions de la DT.

204,10 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-95 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector, amb tub de polietilè de densitat alta, de
315 mm de diàmetre nominal exterior. Inclou formigonat tub, peces especials del mateix
material i reparació del revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment executada amidada segons indicacions de
la DF.

48,99 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-96 FD7IU002 u Partida alçada a justificar de connexió de col·lectors pluvial i residual a xarxa existent. Inclou
tall de paviment existent amb disc de serra, excavació de rasa, perforació col·lector existent,
reforços del subsòl, formigonat, tub, peces especials del mateix material, rebliment i
piconatge de rasa i reposició i reparació del paviment.

266,19 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-97 FD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

113,16 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-98 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou p.p de connexions d'escomeses i xarxes
existents.
Criteri d'amidament: m de longitud de tub realment col·locat amidat segons especificacions
de la DF.

31,62 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-99 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,34 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-100 FDG52637 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-101 FDG74333 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de conducte de PEHD tritub de
40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera, reblert amb formigó fins a fins
a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-102 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

10,24 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-103 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

50,93 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-104 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

88,21 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-105 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x85 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

122,56 €

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

P-106 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

109,90 €
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Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
(CENT NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-107 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
classe D400, col·locat amb morter

28,10 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-108 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
classe D400, col·locat amb morter

52,14 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-109 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

86,10 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-110 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

250,47 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-111 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. Inclou p.p de peces i accessoris per a unió amb tub de fosa
existent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.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.

51,96 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-112 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-113 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: 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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
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.

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-114 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament,
col·locació i connexió al quadre de comandament.

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-115 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de
secció

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-116 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de
terra

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-117 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2
Az Ve Am Ro

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-118 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-119 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a
connexió a terra

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-120 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

24,37 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-121 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i
elements de connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o
similar

47,08 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-122 FGZZEU001 u Treballs amb afectació a instal·lacions elèctriques de la xarxa existent en servei i treballs
necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució segons pressupost
d'ENDESA distribució.

246.594,13 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB
TRETZE CÈNTIMS)

P-123 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3.5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
fonament de HM-20, inclòs.

179,53 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-124 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
fonament de HM-20, inclòs.

277,41 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-125 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
fonament de HM-20, inclòs.

565,21 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-126 FHN1U001 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model FLUT STREET 8500 NW ANT de la
marca LAMP, amb cos alumini lacat en color antracita, equipat amb móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK06, un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 58 W de
potència total, flux lluminós 5500 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

602,50 €

(SIS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-127 FHN1U003 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model OWL C.I 12500 NW GR de la marca
LAMP, amb cos alumini lacat en color gris texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK07, un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 87 W de potència total, flux lluminós 10000lumen, temperatura de color 3000 K,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

621,50 €

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-128 FHN1U004 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model OWL C.I 10500 NW GR de la marca
LAMP, amb cos alumini lacat en color gris texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK07, un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 73 W de potència total, flux lluminós 4000lumen, temperatura de color 3000 K,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

624,50 €

(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-129 FHN6U005 u Llum LED per a vial de distribució simètrica, model NIU LED RSYM CL.I 4500GR de la marca
LAMP amb difusor de vidre i cos alumini lacat gris texturitxat, equipat amb mòduls de LED
HI-POWER i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 48 W de potència total,
flux lluminós 2000 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK10 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

991,00 €

(NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS)

P-130 FHN6U007 ml Llum lineal de LED per a vial, model FINE LED STRIP de la marca LAMP , equipat amb
mòduls de LED MID-POWER i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 93 W de
potència total, flux lluminós 800 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de
classe III, grau de protecció IP-65 amb accessoris, col·locat en superfície. Inclou accessoris,
caixa, perfil i difussor model SLIM GROUND LINER i tira interior FINE LED STRIP IP65 24V
5M 7000WW.

209,75 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-131 FHQLU006 u Projector per a exterior amb leds, model SHOT LED STREET 3500 NW GR de la marca
LAMP, de forma circular, de 51 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip electrònic
incorporat, aïllament classe I, cos d'alumini injectat acabat lacat color grix texturitzat, equipat
amb móduls LED HI-POWER, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66 i IK05,
temperatura de color 3000 K, col·locat.

604,33 €

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

P-132 FJS22231 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable
d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat

41,35 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-133 FJS5A662 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,05 €

(DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-134 FJSA31A1HBAG u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a
un nombre màxim de 12 ref. ACC-1200-PP de la serie Programadors elèctrics de HUNTER
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control,
als elements gobernats, programat i comprovat

3.230,52 €

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

P-135 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

116,15 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-136 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb
taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

275,28 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-137 FQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 2,4 m de llargària, model basic 60 de BREINCO,
sense respatller, col·locat fixat mecànicament

843,53 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-138 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària, model basic 60 de
BREINCO, sense respatller, col·locat fixat mecànicament.

1.417,85 €

(MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-139 FQ155312HKSA u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc NeoRomántico Color
0,60 m de SANTA&COLE , amb respatller, de 0.6 m de llargària i amb suports de polímer
tècnic amb fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques

283,07 €

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

P-140 FQ155A12HKSB u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc NeoRomántico Color
1,50 m de SANTA&COLE , amb respatller, de 1.5 m de llargària i amb suports de polímer
tècnic amb fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques

382,08 €

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

P-141 FQ22U001 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer corten, sense tapa, model Morella Bin de
ESCOFET, de 50 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

512,53 €

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-142 FQ311422ESKA u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma
rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la serie Font Atlántida amb
reixa de SANTA&COLE , i amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

1.297,98 €

(MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-143 FQ42U001 u Instal·lació i posada en marxa de sistema de control d'accessos format per un una pilona
retractil, d'acer inoxidable satinat de secció circular de 220mm i 600 mm d'alçària, amb un
únic sistema d'obertura automatitzada mitjançant comandament a distància, amb detectors
magnètics col·locats en paviment asfàltic i semàfor led amb màstil. Inclou feines d'obra civil
com les perforacions de 300x300x863mm per soterrament de pilones automàtiques,
perforacions 300x300x300mm per ancoratge de pilones fixes, gestió de residus, tall en
paviment per a col·locació de llaços magnètics, connexionat de pilones i semàfor a quadre de
maniobra, quadre de maniobra, tubs i cablejat, tapes de registre, placa radio, detectors de
seguretat i presència i tots els elements necessaris pel correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.

3.569,42 €

(TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-144 FQAD2160 u Tobogan amb estructura de fusta HPL compacte de 13mm d'espessor i pista d'acer
inoxidable, de 2 m d'alçada aproximadament, col·locat. Model J1010 de Proludic.

3.102,45 €

(TRES MIL  CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-145 FQAE22C3 u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura de acer,
de 3.2 a 3.8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb fixacions
mecàniques, col·locat. Model J472 de Proludic.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1.165,65 €

(MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-146 FQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua d'acer galvanitzat, 4,00x3,00m m de planta
aproximadament, amb una plataforma a 1,95 m d'alçada amb baranes laterals, escales de
cordes, tub de bombers i un tobogan ràpid adosat, muntada sobre daus de formigó.

4.009,78 €

(QUATRE MIL NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-147 FQZ52382 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), polit, de la marca
ESCOFET, ancorat a l'obra amb morter

218,87 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-148 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

31,52 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-149 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

46,86 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-150 FR41212C u Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

109,86 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-151 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules
NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

220,73 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-152 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 158,11 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-153 FR42123E u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 491,08 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-154 FR42962D u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

127,73 €

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

P-155 FR44623E u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l 268,12 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-156 FR45BJ3C u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

197,44 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-157 FR4AL4A8 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 9,32 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-158 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-159 FR4DU001 u Subministrament de Miscanthus sinensis d'laçària de 80 a 200cm, en contenidor de 3l 3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-160 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-161 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-162 FR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la
primera sega.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,48 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-163 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

49,03 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-164 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

40,16 €

(QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-165 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 34,99 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-166 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

39,88 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-167 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 27,59 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-168 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

71,22 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-169 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

133,49 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-170 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

101,88 €

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-171 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

37,75 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-172 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

47,63 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-173 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 43,03 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-174 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual
a 15

15,07 €

(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-175 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

174,04 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-176 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

109,55 €

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-177 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

35,06 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-178 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,40 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-179 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-180 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-181 M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10,37 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-182 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de
diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels
daus amb martell pneumàtic i aplec

9,56 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 14522CAH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 3 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 90 kg/m3

254,76 €

Altres conceptes 254,76000 €

P-2 1452U001 m3 Formació de pasarel·la de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 68 kg/m3

269,41 €

Altres conceptes 269,41000 €

P-3 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera amb mitja
canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

1.188,58 €

Altres conceptes 1.188,58000 €

P-4 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

1,73 €

Altres conceptes 1,73000 €

P-5 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment d'urbanització, de fins a 40 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part
proporcional de vorada, rigola, guals o qualsevol element de paviment de vialitat.

4,61 €

Altres conceptes 4,61000 €

P-6 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,39 €

Altres conceptes 6,39000 €

P-7 F21BU001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions. Inclou transport a magatzem municipal.

14,29 €

Altres conceptes 14,29000 €

P-8 F21D9104 m Demolició de tub de diàmetre 100-150cm o 120x180 cm, de fibrociment, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons
les especificacions de la DT.

27,76 €

Altres conceptes 27,76000 €

P-9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,91 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-10 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de qualsevol material, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

7,33 €

Altres conceptes 7,33000 €

P-11 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport a magatzem municipal.

170,35 €

Altres conceptes 170,35000 €

P-12 F21QBB01 u Retirada de semàfor, columna, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal.

77,08 €

Altres conceptes 77,08000 €

P-13 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries 1,18 €
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Altres conceptes 1,18000 €

P-14 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

152,46 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €

Altres conceptes 113,46000 €

P-15 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,46 €

Altres conceptes 0,46000 €

P-16 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

5,38 €

Altres conceptes 5,38000 €

P-17 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,03 €

Altres conceptes 9,03000 €

P-18 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,26 €

Altres conceptes 13,26000 €

P-19 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

12,76 €

Altres conceptes 12,76000 €

P-20 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,15 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-21 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

17,52 €

Altres conceptes 17,52000 €

P-22 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km.
Criteri 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 el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions
en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4,10 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-23 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat.
Criteri 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 el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.

59,41 €
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Altres conceptes 59,41000 €

P-24 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

0,12 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

4,78 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

9,55 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

5,37915 €

Altres conceptes 4,17085 €

P-27 F6A71Y1J m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de
975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, ancorada al suport
amb pletina metàl·lica. Tot segons plànol P13.15.

105,61 €

B6A71Y1J m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de
975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a ancorar al
terreny amb pletina metàl·lica

93,90000 €

Altres conceptes 11,71000 €

P-28 F6A7U001 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix
i cantell 25cm, amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de
diàmetre 10mm soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.

51,71 €

B6A7SM21 m Tanca de separació de zones de vianants de perfils metàl·lics zincats i pintats de >300 a
<=400 mmd'alçària, per a ancorar al terreny amb pletina metàl·lica

40,00000 €

Altres conceptes 11,71000 €

P-29 F6A7U002 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix
i cantell 15cm, amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de
diàmetre 10mm soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.

51,71 €

B6A7SM21 m Tanca de separació de zones de vianants de perfils metàl·lics zincats i pintats de >300 a
<=400 mmd'alçària, per a ancorar al terreny amb pletina metàl·lica

40,00000 €
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Altres conceptes 11,71000 €

P-30 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 22,80 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,67450 €

B0111000 m3 Aigua 0,07000 €

Altres conceptes 7,05550 €

P-31 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

65,36 €

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

53,83350 €

Altres conceptes 11,52650 €

P-32 F965U001 m Vorada recta de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de BREINCO de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

20,36 €

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

2,92189 €

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

0,08522 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,65400 €

Altres conceptes 13,69889 €

P-33 F966U002 m Vorada corba de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de BREINCO de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

48,46 €

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

0,05592 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

2,75968 €

B96611D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

31,08000 €

Altres conceptes 14,56440 €

P-34 F9715G11 m3 Base per a rigola i vorada amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

93,77 €

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

78,93600 €

Altres conceptes 14,83400 €

P-35 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm
d'amplària i 8 cm de gruix, de BREINCO, col·locades amb morter

36,34 €

B0111000 m3 Aigua 0,00280 €

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

0,27645 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,17788 €
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BDG15A93 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en V a la cara superior 6,63000 €

Altres conceptes 29,25287 €

P-36 F981U001 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió. Inclou peces especials per capçals de guals.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels
capçals.

26,95 €

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

0,58200 €

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

3,60563 €

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 10,52100 €

Altres conceptes 12,24137 €

P-37 F981U002 u Capçal de gual prefabricat de formigó de 40 x 60 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1
peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

116,58 €

B981QG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

96,15000 €

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

0,64020 €

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

2,58248 €

Altres conceptes 17,20732 €

P-38 F991U001 u Tapa quadrada per a escocell d'acer cortén, de dos mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de
diàmetre interior, model TGR-S-Bamboo de la marca STREETLIFE, recolzada sobre
bastiment amb perfils perimetrals en L d'acer galvanitzat, col·locat amb morter.

1.094,46 €

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

0,26190 €

B993C320 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de dos mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de diàmetre interior, amb bastiment

175,46000 €

Altres conceptes 918,73810 €

P-39 F991U002 u Tapa quadrada per a escocell d'acer acabat RAL corten, de dos mòduls, de 120x120 cm i 50
cm de diàmetre interior, model Sunny de la marca DISSET URBAN, recolzada sobre
bastiment amb perfils perimetrals en L d'acer galvanitzat, col·locat amb morter.

690,21 €

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

0,26190 €

B993C320 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de dos mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de diàmetre interior, amb bastiment

175,46000 €

Altres conceptes 514,48810 €

P-40 F991U003 m3 Reblert d'escocell amb substitució total de terra de l'excavació per sòl estructural segons
composició barreja de grava d'arestes vives de 4-6 cm i compost (volum per m3 - 1 m3 de
graves i 0,2 m3 de compost), deixant l'escocell acabat amb una capa de 10 cm de terra
extreta de l'escocell neta totalment de pedres. Inclou l'excavació, transport i deposició de
terres.

68,00 €

Sense descomposició 68,00000 €

P-41 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint
especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics

41,96 €
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B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 13,60450 €

Altres conceptes 28,35550 €

P-42 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

30,62 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27571 €

B0111000 m3 Aigua 0,00140 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,30360 €

Altres conceptes 24,03929 €

P-43 F9F15204 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, model
Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

38,97 €

B0111000 m3 Aigua 0,01400 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 8,50680 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27571 €

Altres conceptes 30,17349 €

P-44 F9F1U001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, model
Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

37,50 €

B0111000 m3 Aigua 0,01400 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 8,50680 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27571 €

Altres conceptes 28,70349 €

P-45 F9F5Q80F m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile
ratllat de Breinco , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina,
donant compliment a les normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

41,56 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24412 €

B9FA4472 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat
amb textura pètria, preu superior

16,84200 €

Altres conceptes 24,47388 €

P-46 F9F5QE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile
de botons de Breinco , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina
donant compliment a les normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

41,56 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24412 €

B9FA6472 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat
amb textura pètria, preu superior

16,84200 €

Altres conceptes 24,47388 €

P-47 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm de gruix, model Llosa
Vulcano de Breinco, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

42,29 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24412 €

B9FA2456 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat
amb textura pètria llisa, preu superior

18,08100 €

Altres conceptes 23,96488 €

P-48 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada, amb propietats sonoreductores.

48,92 €

B9H11151 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

45,23000 €
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Altres conceptes 3,69000 €

P-49 F9H11832 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

46,07 €

B9H11832 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

42,38000 €

Altres conceptes 3,69000 €

P-50 F9H11B32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

45,65 €

B9H11B32 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

41,96000 €

Altres conceptes 3,69000 €

P-51 F9H11J32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

45,43 €

B9H11J32 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

41,74000 €

Altres conceptes 3,69000 €

P-52 F9H4B151 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent de gruix 5cm, fabricada a
temperatura normal amb betum de penetració B 50/70 amb granulat per a rodament, amb
pigments

21,82 €

B05A2000 kg Beurada de betum d'aplicació manual 0,30000 €

B9H4B151 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb betum de penetració B
50/70 amb granulat per a rodament, amb pigments

14,24880 €

Altres conceptes 7,27120 €

P-53 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,35 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,22000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-54 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,35 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,21000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-55 F9K5U001 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines de poliuretà híbrid, tipus
Firbond-PU de SORIGUE o equivalent, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa
de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació d'entre 1.2 i
1.6 kg/m2, neteja del ferm inclosa

10,39 €

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 3,85200 €

Altres conceptes 6,53800 €

P-56 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1
de relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

0,93 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,15994 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,42141 €

Altres conceptes 0,34865 €
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P-57 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,21 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,23990 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,62934 €

Altres conceptes 0,34076 €

P-58 FBA24317 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,04 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,19584 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,08936 €

Altres conceptes 0,75480 €

P-59 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

12,45 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 2,39904 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 6,29340 €

Altres conceptes 3,75756 €

P-60 FBB11121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

40,33 €

BBM11201 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb pintura no reflectora

32,84000 €

Altres conceptes 7,49000 €

P-61 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

38,39 €

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora

25,95000 €

Altres conceptes 12,44000 €

P-62 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

45,16 €

BBM13601 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora

32,72000 €

Altres conceptes 12,44000 €

P-63 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

40,76 €

BBM1AHA1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb pintura no reflectora

34,78000 €

Altres conceptes 5,98000 €

P-64 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m sobre base de formigó en massa. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.

53,27 €

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 36,61100 €

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

0,71760 €

Altres conceptes 15,94140 €

P-65 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

98,29 €
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,37850 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00000 €

Altres conceptes 15,91150 €

P-66 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de
diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la
porta i amb un braç de 4,50 m, model homologat

951,17 €

Sense descomposició 951,17000 €

P-67 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100
mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament

216,68 €

Sense descomposició 216,68000 €

P-68 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul 101,00 €

Sense descomposició 101,00000 €

P-69 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor 42,82 €

Sense descomposició 42,82000 €

P-70 FBS1AC51 u Subministrament i instal·lació de barrera tubular de protecció de semàfor en calçada 450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-71 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica de leds model 3200 COMPACT LED

785,08 €

Sense descomposició 785,08000 €

P-72 FBS2AC05 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a bicicletes
model 12/200 BICI COMPACT LED

518,28 €

Sense descomposició 518,28000 €

P-73 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model
2200 COMPACT LED

985,95 €

Sense descomposició 985,95000 €

P-74 FBS2AC21 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i un focus groc intermitent, òptica de leds, model 1200 COMPACT LED
alimentat a 230 V.

325,72 €

Sense descomposició 325,72000 €

P-75 FBS2U001 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model
2200 COMPACT LED, amb incorporació de senyal acústica per a invidents.

985,95 €

Sense descomposició 985,95000 €

P-76 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a vianants o bicicletes 106,88 €

Sense descomposició 106,88000 €

P-77 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari
M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes
de sortida (CAM_SAL), preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics

6.875,76 €

Sense descomposició 6.875,76000 €

P-78 FBSYAC01 u Switch gestionable 2 ports FO i 2 ports coure Fast Ethernet 682,50 €

Sense descomposició 682,50000 €

P-79 FBSYAC02 u Font alimentació 220 V ca / 24 V cc 92,86 €

Sense descomposició 92,86000 €
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P-80 FBSYAC03 u Convertidor RS232 / 1x Port Ethernet 140,00 €

Sense descomposició 140,00000 €

P-81 FBSYAC04 u Pigtail Multimode sc (latiguillo taronja) 5,34 €

Sense descomposició 5,34000 €

P-82 FBSYAC05 m Cable de Fibra Òptica multimode armat i antirosegadors de 12 fibres 2,14 €

Sense descomposició 2,14000 €

P-83 FBSYAC06 u Fusió FO 66,67 €

Sense descomposició 66,67000 €

P-84 FBSYAC07 u Safata connexions 24 F.O. Mondragon 282,47 €

Sense descomposició 282,47000 €

P-85 FBSYAC08 u Petit material per a radioenllaç comunicacions 42,86 €

Sense descomposició 42,86000 €

P-86 FBSYAC09 u Mà d'obra instal·lació radioenllaç comunicacions 34,29 €

Sense descomposició 34,29000 €

P-87 FBSYAC10 u Mà d'obra posada en servei radioenllaç comunicacions 45,71 €

Sense descomposició 45,71000 €

P-88 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte de legalització instal·lació semafòrica
fins a 3,3 kW

428,57 €

Sense descomposició 428,57000 €

P-89 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa per alimentar semaforització amb mòdul
M-1 amb ICP-IGA i limitador de sobretensions transitòries i permanents amb reconnexió
automàtica

2.088,74 €

Sense descomposició 2.088,74000 €

P-90 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de saturació, intervals horaris de funcionament
de plans i càlcul dels plans de regulació del pas de vianants

1.428,57 €

Sense descomposició 1.428,57000 €

P-91 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic 310,51 €

Sense descomposició 310,51000 €

P-92 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 10x10 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, amb reixa cada 2 metres
aproximadament per recollida d'aigües a tubs verticals de drenatge de PVC per evacuació
d'aigües.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

26,36 €

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

0,12513 €

B0111000 m3 Aigua 0,00056 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

2,17602 €

BDG15C72 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior 7,50000 €

Altres conceptes 16,55829 €

P-93 FD5A4632 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de
PVC per a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb
excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50%
de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

21,77 €
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BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 2,04750 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 6,05358 €

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 5,15668 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 3,10800 €

Altres conceptes 5,40424 €

P-94 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat de polipropilè sifònic de
74x31x70 cm, amb bastiment i reixa practicable de fosa grisa abatible model D-4Ad de
Fundición Dúctil Fàbregas, classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les especificacions de la DT.

204,10 €

Altres conceptes 204,10000 €

P-95 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector, amb tub de polietilè de densitat alta, de
315 mm de diàmetre nominal exterior. Inclou formigonat tub, peces especials del mateix
material i reparació del revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment executada amidada segons indicacions de
la DF.

48,99 €

BD7JR220 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal, amb unions soldades 12,64000 €

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

28,70400 €

Altres conceptes 7,64600 €

P-96 FD7IU002 u Partida alçada a justificar de connexió de col·lectors pluvial i residual a xarxa existent. Inclou
tall de paviment existent amb disc de serra, excavació de rasa, perforació col·lector existent,
reforços del subsòl, formigonat, tub, peces especials del mateix material, rebliment i
piconatge de rasa i reposició i reparació del paviment.

266,19 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 5,90460 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

0,74800 €

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 158x68 cm amb tirador ocultable i potes
d'ancoratge

53,35000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

22,54000 €

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

32,29200 €

Altres conceptes 151,35540 €

P-97 FD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

113,16 €

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

33,07860 €

Altres conceptes 80,08140 €

P-98 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou p.p de connexions d'escomeses i xarxes
existents.
Criteri d'amidament: m de longitud de tub realment col·locat amidat segons especificacions
de la DF.

31,62 €
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BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

20,41020 €

Altres conceptes 11,20980 €

P-99 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,34 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,13260 €

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

1,44900 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,20200 €

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

8,99870 €

Altres conceptes 0,55770 €

P-100 FDG52637 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

15,02 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,30000 €

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160
mm de diàmetre nominal

0,74740 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,26520 €

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

6,31488 €

Altres conceptes 1,39252 €

P-101 FDG74333 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de conducte de PEHD tritub de
40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera, reblert amb formigó fins a fins
a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

22,91 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,42900 €

BDGZP400 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 40
mm de diàmetre nominal

6,95800 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

5,15035 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,42000 €

BDG434A0 m Conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10 6,30240 €

Altres conceptes 3,65025 €

P-102 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

10,24 €
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BDGZP600 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63
mm de diàmetre nominal

1,15200 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,42900 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,42000 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

4,10551 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,96400 €

Altres conceptes 1,16949 €

P-103 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

50,93 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

12,46000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,83330 €

Altres conceptes 35,63670 €

P-104 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

88,21 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,03698 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

36,93000 €

Altres conceptes 46,24302 €

P-105 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x85 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

122,56 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,87028 €

BDK214M5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis

56,19000 €

Altres conceptes 58,49972 €

P-106 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

109,90 €

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

15,95055 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,37355 €

B0111000 m3 Aigua 0,00280 €

Altres conceptes 93,57310 €

P-107 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
classe D400, col·locat amb morter

28,10 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 14,60000 €
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,12222 €

Altres conceptes 13,37778 €

P-108 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
classe D400, col·locat amb morter

52,14 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 34,75000 €

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

0,18333 €

Altres conceptes 17,20667 €

P-109 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

86,10 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

70,65000 €

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

0,15423 €

Altres conceptes 15,29577 €

P-110 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

250,47 €

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

0,18333 €

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

233,08000 €

Altres conceptes 17,20667 €

P-111 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa. Inclou p.p de peces i accessoris per a unió amb tub de fosa
existent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.En les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.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.

51,96 €

BF32D780 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

17,35020 €

BFW32D78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

7,68100 €

BFY32D78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre
nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

2,90000 €

Altres conceptes 24,02880 €

P-112 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,48 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000 €

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,66000 €

BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,37740 €
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Altres conceptes 2,40260 €

P-113 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: 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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
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.

5,83 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,99960 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,13000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,49400 €

Altres conceptes 3,20640 €

P-114 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament,
col·locació i connexió al quadre de comandament.

5,13 €

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,70300 €

Altres conceptes 2,42700 €

P-115 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de
secció

4,39 €

Sense descomposició 4,39000 €

P-116 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de
terra

7,21 €

Sense descomposició 7,21000 €

P-117 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2
Az Ve Am Ro

4,53 €

Sense descomposició 4,53000 €

P-118 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,61 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 3,14420 €

P-119 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a
connexió a terra

4,30 €

Sense descomposició 4,30000 €

P-120 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

24,37 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,21000 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-121 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x3 mm, inclou sals i
elements de connexió i derivació a xarxa de terra contínua, mitjançant soldadura cadwell o
similar

47,08 €
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Sense descomposició 47,08000 €

P-122 FGZZEU001 u Treballs amb afectació a instal·lacions elèctriques de la xarxa existent en servei i treballs
necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució segons pressupost
d'ENDESA distribució.

246.594,13 €

Altres conceptes 246.594,13000 €

P-123 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3.5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
fonament de HM-20, inclòs.

179,53 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,14571 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 34,48000 €

BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2.5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

115,10000 €

Altres conceptes 22,80429 €

P-124 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
fonament de HM-20, inclòs.

277,41 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,09274 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 34,48000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

166,64000 €

Altres conceptes 64,19726 €

P-125 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
fonament de HM-20, inclòs.

565,21 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

31,88086 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 34,48000 €

BHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

434,66000 €

Altres conceptes 64,18914 €

P-126 FHN1U001 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model FLUT STREET 8500 NW ANT de la
marca LAMP, amb cos alumini lacat en color antracita, equipat amb móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK06, un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 58 W de
potència total, flux lluminós 5500 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

602,50 €

BHN15FC4 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls
LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb
accessori per fixar lateralment al suport

588,50000 €

Altres conceptes 14,00000 €

P-127 FHN1U003 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model OWL C.I 12500 NW GR de la marca
LAMP, amb cos alumini lacat en color gris texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK07, un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 87 W de potència total, flux lluminós 10000lumen, temperatura de color 3000 K,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

621,50 €

BHN15FA4 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls
LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb

607,50000 €
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accessori per fixar lateralment al suport

Altres conceptes 14,00000 €

P-128 FHN1U004 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model OWL C.I 10500 NW GR de la marca
LAMP, amb cos alumini lacat en color gris texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK07, un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 73 W de potència total, flux lluminós 4000lumen, temperatura de color 3000 K,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

624,50 €

BHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls
LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb
accessori per fixar vertical a l' extrem del suport

610,50000 €

Altres conceptes 14,00000 €

P-129 FHN6U005 u Llum LED per a vial de distribució simètrica, model NIU LED RSYM CL.I 4500GR de la marca
LAMP amb difusor de vidre i cos alumini lacat gris texturitxat, equipat amb mòduls de LED
HI-POWER i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 48 W de potència total,
flux lluminós 2000 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK10 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

991,00 €

BHN63AC6 u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73
W de potència total,flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per
fixar vertical a l' extrem del suport

977,00000 €

Altres conceptes 14,00000 €

P-130 FHN6U007 ml Llum lineal de LED per a vial, model FINE LED STRIP de la marca LAMP , equipat amb
mòduls de LED MID-POWER i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 93 W de
potència total, flux lluminós 800 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de
classe III, grau de protecció IP-65 amb accessoris, col·locat en superfície. Inclou accessoris,
caixa, perfil i difussor model SLIM GROUND LINER i tira interior FINE LED STRIP IP65 24V
5M 7000WW.

209,75 €

LTWS20AE m Perfil tècnic d'il·luminació de gran qualitat, d'alumini anoditzat, p/ilum.elem.dec., Amb dif.tiras
LED Schlüter-LIPROTEC-ES, de longitud 2,5 m, LIPROTEC WS, ref. LTWS20AE de la sèrie
LIPROTEC-WS/-WSQ de SCHLÜTER SYSTEMS SL

8,25000 €

WS20Q110AE m Perfil tècnic d'il·luminació de gran qualitat, d'alumini anoditzat, p/ilum.elem.dec., Amb dif.tiras
LED Schlüter-LIPROTEC-ES, d'altura 11 mm, de longitud 2 m, LIPROTEC WS, ref.
WS20Q110AE de la sèrie LIPROTEC-WS/-WSQ de SCHLÜTER SYSTEMS SL

17,50000 €

TIRALED ml Tira LED 170,00000 €

Altres conceptes 14,00000 €

P-131 FHQLU006 u Projector per a exterior amb leds, model SHOT LED STREET 3500 NW GR de la marca
LAMP, de forma circular, de 51 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip electrònic
incorporat, aïllament classe I, cos d'alumini injectat acabat lacat color grix texturitzat, equipat
amb móduls LED HI-POWER, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66 i IK05,
temperatura de color 3000 K, col·locat.

604,33 €

BHQL23Q1 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb
distribució de la llum assimètrica extensiva, de 250 W de potència, flux lluminós de 34560 lm,
amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66

585,00000 €

Altres conceptes 19,33000 €

P-132 FJS22231 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable
d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat

41,35 €

BJSW1120 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´ 5,37000 €
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BJS22230 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable
de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge

15,96000 €

Altres conceptes 20,02000 €

P-133 FJS5A662 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10,05 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 1,86000 €

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

2,91000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

Altres conceptes 5,25600 €

P-134 FJSA31A1H u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a
un nombre màxim de 12 ref. ACC-1200-PP de la serie Programadors elèctrics de HUNTER
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control,
als elements gobernats, programat i comprovat

3.230,52 €

BJSA31A0HB u Programador modular ACC, integrat en pedestal de plàstic per exterior de base 12 estacions,
ampliable fins a 42, dimensions: 97,47 x54, 61x40, 32 cm, 6 programes completament
independent, opcions de selecció diària independent per a cada programa, compatible amb
sensor de cabal a temps real, entrada de transformador 230 VCA o 110 VCZ, sortida 24 VCA,
compatible amb el comandament a distància ICR i el sistema centralitzat IMMS, ref.
ACC-1200-PP de la serie Programadors elèctrics de HUNTER

3.197,89000 €

Altres conceptes 32,63000 €

P-135 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

116,15 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,77000 €

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

89,84000 €

Altres conceptes 21,54000 €

P-136 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb
taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

275,28 €

BM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb
taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

212,14000 €

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 23,10000 €

Altres conceptes 40,04000 €

P-137 FQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 2,4 m de llargària, model basic 60 de BREINCO,
sense respatller, col·locat fixat mecànicament

843,53 €

BQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 1.5 m de llargària, sense respatller, per a
col·locació superficial

603,41000 €

Altres conceptes 240,12000 €

P-138 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària, model basic 60 de
BREINCO, sense respatller, col·locat fixat mecànicament.

1.417,85 €

BQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària, amb suports d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316), sense respatller, per a col·locació superficial

1.377,75000 €

Altres conceptes 40,10000 €

P-139 FQ155312H u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc NeoRomántico Color
0,60 m de SANTA&COLE , amb respatller, de 0.6 m de llargària i amb suports de polímer
tècnic amb fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques

283,07 €
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BQ155312HK u Banc NEOROMANTICO COLOR de SANTA & COLE de 0,60 m de llargària. Seient i
respatller format per llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals reciclades,
acolorits en massa color beige clar. El banc està format de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de
secció corba. L'estructura amb braç és d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, acolorit
en massa color gris. El acolorit en massa permet una alta resistència al sol i a la pluja,
absència de manteniment i la utilització de materials procedents a la seva major part de
matèries reciclades i fàcilment reciclables. El banc s'entrega muntat. L'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns per pota de la mateixa peça que s'introdueixen als orificis prèviament
realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita
manteniment. Pes: 20 kg. Transport i col·locació no inclosos., ref. 1464 de la serie Banc
NeoRomántico Color 0,60 m de SANTA&COLE

262,61000 €

Altres conceptes 20,46000 €

P-140 FQ155A12H u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc NeoRomántico Color
1,50 m de SANTA&COLE , amb respatller, de 1.5 m de llargària i amb suports de polímer
tècnic amb fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques

382,08 €

BQ155A12HK u Banc NEOROMANTICO COLOR de SANTA & COLE de 1,5 m de llargària. Seient i respatller
format per llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals reciclades, acolorits en
massa color beige clar. El banc està format de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció
corba. L'estructura amb braç és d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, acolorit en
massa color gris. El acolorit en massa permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència
de manteniment i la utilització de materials procedents a la seva major part de matèries
reciclades i fàcilment reciclables. El banc s'entrega muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant
dos perns per pota de la mateixa peça que s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al
paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita manteniment.
Pes: 36 kg. Transport i col·locació no inclosos., ref. 1465 de la serie Banc NeoRomántico
Color 1,50 m de SANTA&COLE

361,62000 €

Altres conceptes 20,46000 €

P-141 FQ22U001 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer corten, sense tapa, model Morella Bin de
ESCOFET, de 50 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

512,53 €

BQ228141 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer inoxidable, amb tapa, de 50 l de capacitat, per
a col·locació superficial

501,82000 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-142 FQ311422E u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma
rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la serie Font Atlántida amb
reixa de SANTA&COLE , i amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

1.297,98 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

21,99000 €

BQ311421ES u Font ATLANTIDA de SANTA & COLE amb reixa. Monòlit de fosa de ferro amb protecció
antioxidant i pintat color negre. Reixa de fosa de ferro pintada color negre recolzada sobre un
marc d'acer galvanitzat en calent. Broc de fosa de llautó d'una polzada. Es subministra en
dues parts: per una banda el monòlit amb el broc, per l'altra la reixeta i el marc, amb la font
s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La font s'encasta 10cm al terra i es fixa mitjançant
quatre perns, la reixeta descansa sobre el marc metàl·lic enrasat amb el paviment i té la
mateixa dimensió que el pericó de recollida d'aigua, amb el monòlit s'entreguen els perns
d'ancoratge. No necessita manteniment, excepte l'habitual per a l'aixeta. Pes: 122kg.
Transport i instal·lació no inclosos., ref. 183 de la serie Font Atlántida amb reixa de
SANTA&COLE

1.114,99000 €

Altres conceptes 161,00000 €

P-143 FQ42U001 u Instal·lació i posada en marxa de sistema de control d'accessos format per un una pilona
retractil, d'acer inoxidable satinat de secció circular de 220mm i 600 mm d'alçària, amb un
únic sistema d'obertura automatitzada mitjançant comandament a distància, amb detectors
magnètics col·locats en paviment asfàltic i semàfor led amb màstil. Inclou feines d'obra civil
com les perforacions de 300x300x863mm per soterrament de pilones automàtiques,
perforacions 300x300x300mm per ancoratge de pilones fixes, gestió de residus, tall en
paviment per a col·locació de llaços magnètics, connexionat de pilones i semàfor a quadre de
maniobra, quadre de maniobra, tubs i cablejat, tapes de registre, placa radio, detectors de
seguretat i presència i tots els elements necessaris pel correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.

3.569,42 €
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BH1U004 u Detector masas metàl·liques 99,00000 €

E2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,61619 €

E2255J90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 50 cm
com a màxim

1,71629 €

BQ4ZU001 u Corona lluminosa 130,50000 €

BBBJU001 u Semàfor led amb màstil 382,50000 €

BLHU007 u Cablejat, tubs i tapes de registre 300,00000 €

BLH1U001 u Quadre de maniobra 531,00000 €

BLH1U002 u Placa radio 72,00000 €

BLH2U003 u Telemando bicanal 433.92 MHz 18,90000 €

BQ42U001 u Pilona automàtica hidràulica diàmetre 220mm 1.690,20000 €

BQ42U002 u Pilona fixe diàmetre 220mm 171,00000 €

E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

5,42471 €

Altres conceptes 165,56281 €

P-144 FQAD2160 u Tobogan amb estructura de fusta HPL compacte de 13mm d'espessor i pista d'acer
inoxidable, de 2 m d'alçada aproximadament, col·locat. Model J1010 de Proludic.

3.102,45 €

BQAD2160 u Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 2.915,50000 €

Altres conceptes 186,95000 €

P-145 FQAE22C3 u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura de acer,
de 3.2 a 3.8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb fixacions
mecàniques, col·locat. Model J472 de Proludic.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1.165,65 €

BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura de acer,
de 3.2 a 3.8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge

1.018,56000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 26,96000 €

Altres conceptes 120,13000 €

P-146 FQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua d'acer galvanitzat, 4,00x3,00m m de planta
aproximadament, amb una plataforma a 1,95 m d'alçada amb baranes laterals, escales de
cordes, tub de bombers i un tobogan ràpid adosat, muntada sobre daus de formigó.

4.009,78 €

BQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de
planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura
de plaques HPL i pista d'acer inoxidable

3.609,11000 €

Altres conceptes 400,67000 €

P-147 FQZ52382 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), polit, de la marca
ESCOFET, ancorat a l'obra amb morter

218,87 €
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BQZ52382 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN
10088-1, amb capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locar encastat

168,00000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,98670 €

Altres conceptes 49,88330 €

P-148 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

31,52 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

25,72185 €

Altres conceptes 5,79815 €

P-149 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

46,86 €

BR3PE410 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 35,65100 €

Altres conceptes 11,20900 €

P-150 FR41212C u Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

109,86 €

BR41212C u Acer buergerianum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

109,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-151 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules
NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

220,73 €

BR41252D u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

220,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-152 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 158,11 €

BR41D63A u Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 158,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-153 FR42123E u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 491,08 €

BR42123E u Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 491,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-154 FR42962D u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

127,73 €

BR42962D u Corylus colurna de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

127,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-155 FR44623E u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l 268,12 €

BR44623E u Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l 268,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-156 FR45BJ3C u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

197,44 €
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BR45BJ3C u Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l 197,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-157 FR4AL4A8 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 9,32 €

BR4AL4A8 u Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 9,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-158 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 3,42 €

BR4DN44B u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 3,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-159 FR4DU001 u Subministrament de Miscanthus sinensis d'laçària de 80 a 200cm, en contenidor de 3l 3,42 €

BR4DN44B u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 3,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-160 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 8,30 €

BR4EE2A1 u Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 8,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-161 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 2,95 €

BR4H3446 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 2,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-162 FR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la
primera sega.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

0,48 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,15050 €

Altres conceptes 0,32950 €

P-163 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

49,03 €

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

49,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-164 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

40,16 €

BV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

40,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-165 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 34,99 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 34,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-166 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

39,88 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103

39,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-167 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 27,59 €
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BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 27,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-168 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

71,22 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

71,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-169 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

133,49 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

133,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-170 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

101,88 €

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

101,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-171 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

37,75 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

37,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-172 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

47,63 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

47,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-173 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 43,03 €

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 43,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-174 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual
a 15

15,07 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual
a 15

15,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-175 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

174,04 €

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

174,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-176 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

109,55 €

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

109,55000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-177 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

35,06 €

BV219806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

35,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-178 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

6,40 €

Altres conceptes 6,40000 €

P-179 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-180 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

1,26 €

Altres conceptes 1,26000 €

P-181 M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10,37 €

Altres conceptes 10,37000 €

P-182 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de
diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels
daus amb martell pneumàtic i aplec

9,56 €

Altres conceptes 9,56000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 20,53000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,53000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 20,53000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,53000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 20,88000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,22000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,22000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,53000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,12000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 22,59000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 18,23000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 18,23000 €

A013H000 h Ajudant electricista 18,20000 €

A013M000 h Ajudant muntador 18,23000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,40000 €

A0140000 h Manobre 17,14000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,73000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,87000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,47000 €

C11024A8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb pinça per a enderroc de formigó 93,70000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 55,52000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 105,23000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 77,05000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 63,52000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 77,05000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 73,68000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 129,71000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,58000 €

C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 72,72000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 50,93000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 44,20000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 58,02000 €

C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 54,97000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 4,87000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 4,80000 €

C1501111 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical,
5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

30,11000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,69000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 41,84000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 45,79000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 36,95000 €

C1503000 h Camió grua 39,11000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 37,05000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 33,79000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,97000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 133,61000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 24,22000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,22000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,47000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,38000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 46,25000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 53,05000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 35,83000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,55000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39,60000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,29000 €

C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulasada 46,82000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

59,41000 €

C2005000 h Regle vibratori 3,80000 €
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MAQUINÀRIA

C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 5,69000 €

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 46,41000 €

CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 16,25000 €

CRE23000 h Motoserra 3,14000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 18,76000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,40000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 14,67000 €

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 14,36000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 14,28000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,36000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 15,04000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 23,27000 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 11,83000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,69000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 15,21000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 17,36000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 22,71000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 15,89000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,05000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 13,63000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 88,94000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,19000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,21000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,22000 €

B05A2000 kg Beurada de betum d'aplicació manual 0,30000 €

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

51,27000 €

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

71,76000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

49,97000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

49,97000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

58,78000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

56,65000 €

B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 59,75000 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

51,23000 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

51,81000 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

52,77000 €

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

49,19000 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

51,20000 €

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

29,10000 €
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MATERIALS

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,90000 €

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

26,63000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,05000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,17000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,37000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,54000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,30000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,07000 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 2,66000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,37000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,45000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

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

0,22000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

18,00000 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0.9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,12000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,78000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

5,99000 €

B6A71Y1J m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 975 a
1075 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a ancorar al terreny amb
pletina metàl·lica

93,90000 €

B6A7SM21 m Tanca de separació de zones de vianants de perfils metàl·lics zincats i pintats de >300 a <=400
mmd'alçària, per a ancorar al terreny amb pletina metàl·lica

40,00000 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,48000 €

B89ZR000 kg Pintura acrílica 5,72000 €

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 6,42000 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

3,48000 €

B96611D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

29,60000 €

B981QG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

96,15000 €

PAU1 Públic

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/12/18 Pàg.: 6

MATERIALS

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 10,02000 €

B993C320 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de dos mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de diàmetre interior, amb bastiment

175,46000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,18000 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 8,34000 €

B9FA2456 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria llisa, preu superior

17,22000 €

B9FA4472 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb
textura pètria, preu superior

16,04000 €

B9FA6472 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu superior

16,04000 €

B9H11151 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

45,23000 €

B9H11832 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

42,38000 €

B9H11B32 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

41,96000 €

B9H11J32 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

41,74000 €

B9H4B151 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb betum de penetració B 50/70
amb granulat per a rodament, amb pigments

118,74000 €

B9PAA1C0 kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques i partícules de cautxú 4,65000 €

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 4,85000 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 6,17000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,67000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,92000 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,96000 €

BBBJU001 u Semàfor led amb màstil 382,50000 €

BBM11201 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora

32,84000 €

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

25,95000 €

BBM13601 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

32,72000 €

BBM1AHA1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
pintura no reflectora

34,78000 €

BBM1AHD1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
pintura no reflectora

57,39000 €

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 11,81000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00000 €

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 1,95000 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,62000 €

BD5Z8CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

66,80000 €

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

32,43000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

20,01000 €
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BD7JR220 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal, amb unions soldades 12,64000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1.7 kg de pes 2,34000 €

BDDZAHD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

142,42000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,78000 €

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

172,76000 €

BDG15A93 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en V a la cara superior 6,63000 €

BDG15C72 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior 7,50000 €

BDG434A0 m Conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10 2,02000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,42000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,13000 €

BDGZP400 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

0,71000 €

BDGZP600 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

0,36000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,20000 €

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

0,20000 €

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

0,37000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 12,46000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 36,93000 €

BDK214M5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis 56,19000 €

BDK2L070 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de dimensions interiors, prefabricada de formigó 302,62000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 14,60000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 34,75000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

25,49000 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

70,65000 €

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

233,08000 €

BDKZL074 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent 164,73000 €

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 158x68 cm amb tirador ocultable i potes
d'ancoratge

53,35000 €

BF32D780 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

17,01000 €

BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,25000 €

BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,37000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,98000 €

BFW32D78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

76,81000 €

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

2,08000 €
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BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,20000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,98000 €

BFY32D78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua

2,90000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

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

0,05000 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,13000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

1,87000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,95000 €

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

1,38000 €

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

1,74000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,00000 €

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,65000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,21000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BH1U004 u Detector masas metàl·liques 99,00000 €

BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2.5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

115,10000 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

159,29000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

166,64000 €

BHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

434,66000 €

BHN15FA4 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar lateralment al
suport

607,50000 €

BHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport

610,50000 €
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BHN15FC4 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de
color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar
lateralment al suport

588,50000 €

BHN63AC6 u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73 W de potència
total,flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del
suport

977,00000 €

BHQL23Q1 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució
de la llum assimètrica extensiva, de 250 W de potència, flux lluminós de 34560 lm, amb equip
elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66

585,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 34,48000 €

BJS22230 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10
cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge

15,96000 €

BJS22480 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 15
cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora
d'aigua no potable, i amb memòria de sector

59,97000 €

BJS23440 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de
15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector

103,94000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,40000 €

BJS51620 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

0,40000 €

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

0,97000 €

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,02000 €

BJS55630 m Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm

2,57000 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,18000 €

BJSA11T0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 100 estacions

1.590,27000 €

BJSA31A0HBA u Programador modular ACC, integrat en pedestal de plàstic per exterior de base 12 estacions,
ampliable fins a 42, dimensions: 97,47 x54, 61x40, 32 cm, 6 programes completament
independent, opcions de selecció diària independent per a cada programa, compatible amb sensor
de cabal a temps real, entrada de transformador 230 VCA o 110 VCZ, sortida 24 VCA, compatible
amb el comandament a distància ICR i el sistema centralitzat IMMS, ref. ACC-1200-PP de la serie
Programadors elèctrics de HUNTER

3.197,89000 €

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

89,84000 €

BJSW1120 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´ 5,37000 €

BJSW1130 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1´´ 5,93000 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,77000 €

BLHU007 u Cablejat, tubs i tapes de registre 300,00000 €

BLH1U001 u Quadre de maniobra 531,00000 €

BLH1U002 u Placa radio 72,00000 €

BLH2U003 u Telemando bicanal 433.92 MHz 18,90000 €

BM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre

212,14000 €

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats 23,10000 €
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BQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 1.5 m de llargària, sense respatller, per a col·locació
superficial

603,41000 €

BQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària, amb suports d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), sense respatller, per a col·locació superficial

1.377,75000 €

BQ155312HKSA u Banc NEOROMANTICO COLOR de SANTA & COLE de 0,60 m de llargària. Seient i respatller
format per llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals reciclades, acolorits en massa
color beige clar. El banc està format de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura
amb braç és d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, acolorit en massa color gris. El acolorit
en massa permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència de manteniment i la utilització de
materials procedents a la seva major part de matèries reciclades i fàcilment reciclables. El banc
s'entrega muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns per pota de la mateixa peça que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment
ràpid o similar. No necessita manteniment. Pes: 20 kg. Transport i col·locació no inclosos., ref.
1464 de la serie Banc NeoRomántico Color 0,60 m de SANTA&COLE

262,61000 €

BQ155A12HKS u Banc NEOROMANTICO COLOR de SANTA & COLE de 1,5 m de llargària. Seient i respatller
format per llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals reciclades, acolorits en massa
color beige clar. El banc està format de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura
amb braç és d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, acolorit en massa color gris. El acolorit
en massa permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència de manteniment i la utilització de
materials procedents a la seva major part de matèries reciclades i fàcilment reciclables. El banc
s'entrega muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns per pota de la mateixa peça que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment
ràpid o similar. No necessita manteniment. Pes: 36 kg. Transport i col·locació no inclosos., ref.
1465 de la serie Banc NeoRomántico Color 1,50 m de SANTA&COLE

361,62000 €

BQ155F12K4W u Banc NEOROMANTICO COLOR de SANTA & COLE de 3,00m de longitud. Seient i respatller
format per llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals acolorits en massa color beige
clar. El banc es compon de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç
és d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, acolorida en massa color gris. El acolorit en
massa permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència de manteniment i la utilització de
materials procedents en la seva major part de matèries reciclades i fàcilment reciclables. El banc
s'entrega muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns per pota de la mateixa peça que
s'introdueixen als orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb resina epoxi, ciment
ràpid o similar. No necessita manteniment. Pes: 66kg. Transport i col·locació no inclosos., ref. 1759
de la serie Banc NeoRománico Color 3,00 m de SANTA&COLE

542,43000 €

BQ228141 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer inoxidable, amb tapa, de 50 l de capacitat, per a
col·locació superficial

501,82000 €

BQ311421ESKA u Font ATLANTIDA de SANTA & COLE amb reixa. Monòlit de fosa de ferro amb protecció
antioxidant i pintat color negre. Reixa de fosa de ferro pintada color negre recolzada sobre un marc
d'acer galvanitzat en calent. Broc de fosa de llautó d'una polzada. Es subministra en dues parts:
per una banda el monòlit amb el broc, per l'altra la reixeta i el marc, amb la font s'adjunten les
instruccions d'instal·lació. La font s'encasta 10cm al terra i es fixa mitjançant quatre perns, la
reixeta descansa sobre el marc metàl·lic enrasat amb el paviment i té la mateixa dimensió que el
pericó de recollida d'aigua, amb el monòlit s'entreguen els perns d'ancoratge. No necessita
manteniment, excepte l'habitual per a l'aixeta. Pes: 122kg. Transport i instal·lació no inclosos., ref.
183 de la serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE

1.114,99000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

21,99000 €

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

137,23000 €

BQ42U001 u Pilona automàtica hidràulica diàmetre 220mm 1.690,20000 €

BQ42U002 u Pilona fixe diàmetre 220mm 171,00000 €

BQ4ZU001 u Corona lluminosa 130,50000 €

BQAD2160 u Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 2.915,50000 €

BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura de acer, de 3.2
a 3.8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge

1.018,56000 €

BQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de
planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de
plaques HPL i pista d'acer inoxidable

3.609,11000 €
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BQZ52382 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN
10088-1, amb capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locar encastat

168,00000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

22,27000 €

BR3PE410 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 32,41000 €

BR41212C u Acer buergerianum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

109,86000 €

BR41252D u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

220,73000 €

BR41272D u Acer negundo de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

116,12000 €

BR41822D u Betula pendula de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

124,85000 €

BR41D63A u Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 158,11000 €

BR42123E u Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 491,08000 €

BR42962D u Corylus colurna de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

127,73000 €

BR43H43E u Liquidambar styraciflua de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l 491,08000 €

BR44623E u Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l 268,12000 €

BR45BG2E u Tilia platyphyllos de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

267,44000 €

BR45BJ2E u Tilia tomentosa de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

297,12000 €

BR45BJ3C u Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l 197,44000 €

BR4AL4A8 u Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 9,32000 €

BR4DN44B u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 3,42000 €

BR4EE2A1 u Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 8,30000 €

BR4H3446 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 2,95000 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 4,30000 €

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

49,03000 €

BV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 40,16000 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 34,99000 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104, UNE 103103

39,88000 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 27,59000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

71,22000 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

133,49000 €

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

101,88000 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

37,75000 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103204

47,63000 €

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 43,03000 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

15,07000 €
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BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 174,04000 €

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

109,55000 €

BV219806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

35,06000 €

LTWS20AE m Perfil tècnic d'il·luminació de gran qualitat, d'alumini anoditzat, p/ilum.elem.dec., Amb dif.tiras LED
Schlüter-LIPROTEC-ES, de longitud 2,5 m, LIPROTEC WS, ref. LTWS20AE de la sèrie
LIPROTEC-WS/-WSQ de SCHLÜTER SYSTEMS SL

16,50000 €

TIRALED ml Tira LED 170,00000 €

WS20Q110AE m Perfil tècnic d'il·luminació de gran qualitat, d'alumini anoditzat, p/ilum.elem.dec., Amb dif.tiras LED
Schlüter-LIPROTEC-ES, d'altura 11 mm, de longitud 2 m, LIPROTEC WS, ref. WS20Q110AE de la
sèrie LIPROTEC-WS/-WSQ de SCHLÜTER SYSTEMS SL

35,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 65,43000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 17,73000 = 15,95700

Subtotal: 15,95700 15,95700

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,38000 = 1,07100

Subtotal: 1,07100 1,07100

Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 15,04000 = 9,77600
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,40000 = 0,25200
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,05000 = 24,87750

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

0,150      x 88,94000 = 13,34100

Subtotal: 48,24650 48,24650

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15957

COST DIRECTE 65,43407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,43407

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 66,95000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,73000 = 19,50300

Subtotal: 19,50300 19,50300

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,47000 = 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200

Materials

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

0,150      x 88,94000 = 13,34100

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 15,89000 = 22,24600

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 15,04000 = 10,52800
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,40000 = 0,25200

Subtotal: 46,36700 46,36700
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19503

COST DIRECTE 66,94703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,94703

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 62,53000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,73000 = 17,73000

Subtotal: 17,73000 17,73000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,47000 = 1,02900

Subtotal: 1,02900 1,02900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,40000 = 0,28000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 88,94000 = 17,78800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 14,67000 = 25,52580

Subtotal: 43,59380 43,59380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17730

COST DIRECTE 62,53010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,53010

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 65,36000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,73000 = 17,73000

Subtotal: 17,73000 17,73000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,47000 = 1,02900

Subtotal: 1,02900 1,02900

Materials

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

0,250      x 88,94000 = 22,23500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 14,67000 = 23,91210
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,40000 = 0,28000

Subtotal: 46,42710 46,42710
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17730

COST DIRECTE 65,36340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,36340

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 75,31000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,73000 = 17,73000

Subtotal: 17,73000 17,73000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,47000 = 1,02900

Subtotal: 1,02900 1,02900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,40000 = 0,28000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 88,94000 = 33,79720

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 14,67000 = 22,29840

Subtotal: 56,37560 56,37560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17730

COST DIRECTE 75,31190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,31190

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 136,38000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,73000 = 18,61650

Subtotal: 18,61650 18,61650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,47000 = 1,06575

Subtotal: 1,06575 1,06575

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,19000 = 76,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 88,94000 = 17,78800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 14,67000 = 22,44510
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,40000 = 0,28000

Subtotal: 116,51310 116,51310
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18617

COST DIRECTE 136,38152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,38152

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 122,16000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,73000 = 18,61650

Subtotal: 18,61650 18,61650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,47000 = 1,06575

Subtotal: 1,06575 1,06575

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,19000 = 36,10000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 88,94000 = 33,79720

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 23,27000 = 32,11260
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,40000 = 0,28000

Subtotal: 102,28980 102,28980

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18617

COST DIRECTE 122,15822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,15822

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,77000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,23000 = 0,09115
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,53000 = 0,10265

Subtotal: 0,19380 0,19380

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,54000 = 0,56700

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,05000 = 0,01071

Subtotal: 0,57771 0,57771
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00194

COST DIRECTE 0,77345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77345
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PARTIDES D'OBRA

E211259A m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250
m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb
estructura de formigó armat, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 17,73000 = 2,12760
A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 20,53000 = 0,61590

Subtotal: 2,74350 2,74350

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,030 /R x 5,69000 = 0,17070
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,045 /R x 63,52000 = 2,85840
C11024A8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,

amb pinça per a enderroc de formigó
0,035 /R x 93,70000 = 3,27950

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 13,47000 = 0,40410

Subtotal: 6,71270 6,71270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04115

COST DIRECTE 9,49735
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,49735

E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 50,58000 = 7,23294

Subtotal: 7,23294 7,23294
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COST DIRECTE 7,23294
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23294

E2255J90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 50 cm com a màxim

Rend.: 1,000 42,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 17,14000 = 0,25710

Subtotal: 0,25710 0,25710

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 63,52000 = 0,63520

Subtotal: 0,63520 0,63520

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,420      x 17,36000 = 42,01120

Subtotal: 42,01120 42,01120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00386

COST DIRECTE 42,90736
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,90736

E2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 31,69000 = 1,58450

Subtotal: 1,58450 1,58450

COST DIRECTE 1,58450
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58450

E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 83,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,209 /R x 17,14000 = 3,58226
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 20,53000 = 1,04703

Subtotal: 4,62929 4,62929

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 133,61000 = 16,70125

Subtotal: 16,70125 16,70125

Materials
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B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 58,78000 = 61,71900

Subtotal: 61,71900 61,71900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11573

COST DIRECTE 83,16527
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,16527

E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 80,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 20,53000 = 1,04703
A0140000 h Manobre 0,209 /R x 17,14000 = 3,58226

Subtotal: 4,62929 4,62929

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 133,61000 = 16,70125

Subtotal: 16,70125 16,70125

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 56,65000 = 59,48250

Subtotal: 59,48250 59,48250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11573

COST DIRECTE 80,92877
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,92877

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 20,53000 = 0,20530
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 18,23000 = 0,21876

Subtotal: 0,42406 0,42406

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,05000 = 0,01260
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,77345 = 0,77345

Subtotal: 0,78605 0,78605
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00636

COST DIRECTE 1,21647
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21647

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 20,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,356 /R x 20,53000 = 7,30868
A0133000 h Ajudant encofrador 0,475 /R x 18,23000 = 8,65925

Subtotal: 15,96793 15,96793

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,30000 = 0,44880
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 8,07000 = 0,08151

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 2,66000 = 3,00261
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,17000 = 0,11782
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,37000 = 0,23700
B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm
1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 4,33774 4,33774

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39920

COST DIRECTE 20,70487
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70487

P-4 F2168731 m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 17,14000 = 0,37708

Subtotal: 0,37708 0,37708

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0266 /R x 50,58000 = 1,34543

Subtotal: 1,34543 1,34543

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00566

COST DIRECTE 1,72817
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72817
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P-5 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment
d'urbanització, de fins a 40 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou part
proporcional de vorada, rigola, guals o qualsevol
element de paviment de vialitat.

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 77,05000 = 1,00165
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 55,52000 = 3,60880

Subtotal: 4,61045 4,61045

COST DIRECTE 4,61045
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61045

P-6 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 17,73000 = 4,43250

Subtotal: 4,43250 4,43250

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 7,55000 = 1,88750

Subtotal: 1,88750 1,88750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06649

COST DIRECTE 6,38649
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38649

P-7 F21BU001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions. Inclou transport a
magatzem municipal.

Rend.: 1,000 14,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 17,73000 = 1,06380
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 17,14000 = 3,59940
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 20,88000 = 6,26400
A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 20,53000 = 1,06756

Subtotal: 11,99476 11,99476

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 5,69000 = 1,70700
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 13,47000 = 0,40410

Subtotal: 2,11110 2,11110
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17992

COST DIRECTE 14,28578
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,28578

P-8 F21D9104 m Demolició de tub de diàmetre 100-150cm o 120x180
cm, de fibrociment, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 27,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 55,52000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

COST DIRECTE 27,76000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,76000

P-9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,58000 = 4,90626

Subtotal: 4,90626 4,90626

COST DIRECTE 4,90626
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90626

P-10 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de
qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 50,58000 = 7,33410

Subtotal: 7,33410 7,33410

COST DIRECTE 7,33410
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33410

P-11 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou transport a
magatzem municipal.

Rend.: 1,000 170,35 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,22000 = 10,61000
A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 17,73000 = 44,32500
A0140000 h Manobre 1,250 /R x 17,14000 = 21,42500

Subtotal: 76,36000 76,36000

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,97000 = 26,98500
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,600 /R x 47,81000 = 28,68600
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 2,500 /R x 14,87000 = 37,17500

Subtotal: 92,84600 92,84600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14540

COST DIRECTE 170,35140
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,35140

P-12 F21QBB01 u Retirada de semàfor, columna, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor i transport a
magatzem municipal.

Rend.: 1,000 77,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 21,22000 = 14,85400
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 17,73000 = 24,82200

Subtotal: 39,67600 39,67600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 39,11000 = 27,37700
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 13,47000 = 9,42900

Subtotal: 36,80600 36,80600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59514

COST DIRECTE 77,07714
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,07714

P-13 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,14000 = 0,34280
A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 20,53000 = 0,82120

Subtotal: 1,16400 1,16400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01746

COST DIRECTE 1,18146
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18146
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P-14 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 152,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 24,12000 = 10,61280
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 21,40000 = 9,41600

Subtotal: 20,02880 20,02880

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,14000 = 1,38160
CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
1,050 /R x 46,41000 = 48,73050

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 39,11000 = 43,02100

Subtotal: 93,13310 93,13310

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 75,00000 = 32,25000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 45,00000 = 6,75000

Subtotal: 39,00000 39,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30043

COST DIRECTE 152,46233
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,46233

P-15 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 77,05000 = 0,46230

Subtotal: 0,46230 0,46230

COST DIRECTE 0,46230
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46230

P-16 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

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

0,051 /R x 73,68000 = 3,75768
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C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 77,05000 = 1,61805

Subtotal: 5,37573 5,37573

COST DIRECTE 5,37573
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37573

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 17,14000 = 0,03771

Subtotal: 0,03771 0,03771

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0263 /R x 50,58000 = 1,33025
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 55,52000 = 1,21034

Subtotal: 2,54059 2,54059

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00038

COST DIRECTE 2,57868
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57868

P-17 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 9,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 17,14000 = 1,37120

Subtotal: 1,37120 1,37120

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 50,58000 = 7,63758

Subtotal: 7,63758 7,63758

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02057

COST DIRECTE 9,02935
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02935

P-18 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 13,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,201 /R x 17,14000 = 3,44514

Subtotal: 3,44514 3,44514

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 50,58000 = 9,76194

Subtotal: 9,76194 9,76194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05168

COST DIRECTE 13,25876
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25876

F222C243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 10,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,14000 = 0,34280

Subtotal: 0,34280 0,34280

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0755 /R x 129,71000 = 9,79311

Subtotal: 9,79311 9,79311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00514

COST DIRECTE 10,14105
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14105

P-19 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,14000 = 0,17140

Subtotal: 0,17140 0,17140

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2488 /R x 50,58000 = 12,58430

Subtotal: 12,58430 12,58430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00257

COST DIRECTE 12,75827
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75827

P-20 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 58,02000 = 0,63822
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 50,93000 = 0,50930
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Subtotal: 1,14752 1,14752

COST DIRECTE 1,14752
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14752

P-21 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 17,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 17,73000 = 8,86500

Subtotal: 8,86500 8,86500

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 4,80000 = 2,40000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,58000 = 6,12018

Subtotal: 8,52018 8,52018

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13298

COST DIRECTE 17,51816
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,51816

F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a
30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 1,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 /R x 44,20000 = 1,32600
C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb

escarificadora
0,008 /R x 72,72000 = 0,58176

Subtotal: 1,90776 1,90776

COST DIRECTE 1,90776
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90776

F24120D9 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les
despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix:
15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

Rend.: 1,000 3,57 €



PAU1 Públic

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/12/18 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

- Excavacions en roca: 25%

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,078 /R x 45,79000 = 3,57162

Subtotal: 3,57162 3,57162

COST DIRECTE 3,57162
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57162

P-22 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les
despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix:
15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,098 /R x 41,84000 = 4,10032

Subtotal: 4,10032 4,10032

COST DIRECTE 4,10032
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10032

P-23 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat.
Criteri 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 el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les
despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

Rend.: 1,000 59,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 59,41000 = 59,41000
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Subtotal: 59,41000 59,41000

COST DIRECTE 59,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,41000

P-24 F2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 0,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,12000

P-25 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 4,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de

1,000      x 4,78000 = 4,78000
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terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 4,78000 4,78000

COST DIRECTE 4,78000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,78000

P-26 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 9,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,14000 = 2,57100
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 20,53000 = 1,53975

Subtotal: 4,11075 4,11075

Materials

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,105      x 51,23000 = 5,37915

Subtotal: 5,37915 5,37915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06166

COST DIRECTE 9,55156
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,55156

P-27 F6A71Y1J m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, ancorada al suport amb pletina metàl·lica.
Tot segons plànol P13.15.

Rend.: 1,000 105,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 18,23000 = 7,29200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,22000 = 4,24400

Subtotal: 11,53600 11,53600

Materials

B6A71Y1J m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta
tractada, per a ancorar al terreny amb pletina
metàl·lica

1,000      x 93,90000 = 93,90000

Subtotal: 93,90000 93,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17304

COST DIRECTE 105,60904
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,60904

P-28 F6A7U001 m Encintat de separació de zones de vianants, format
per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix i cantell
25cm, amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm
superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm
soldades a la xapa cada 20cm, per encastar a la
esplanada.

Rend.: 1,000 51,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 18,23000 = 7,29200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,22000 = 4,24400

Subtotal: 11,53600 11,53600

Materials

B6A7SM21 m Tanca de separació de zones de vianants de perfils
metàl·lics zincats i pintats de >300 a <=400
mmd'alçària, per a ancorar al terreny amb pletina
metàl·lica

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17304

COST DIRECTE 51,70904
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,70904

P-29 F6A7U002 m Encintat de separació de zones de vianants, format
per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix i cantell
15cm, amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm
superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm
soldades a la xapa cada 20cm, per encastar a la
esplanada.

Rend.: 1,000 51,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,22000 = 4,24400
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 18,23000 = 7,29200

Subtotal: 11,53600 11,53600

Materials

B6A7SM21 m Tanca de separació de zones de vianants de perfils
metàl·lics zincats i pintats de >300 a <=400
mmd'alçària, per a ancorar al terreny amb pletina
metàl·lica

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17304

COST DIRECTE 51,70904
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,70904
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P-30 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

Rend.: 1,000 22,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,14000 = 0,85700

Subtotal: 0,85700 0,85700

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 36,95000 = 0,92375
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 58,02000 = 3,48120
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 50,93000 = 1,78255

Subtotal: 6,18750 6,18750

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 13,63000 = 15,67450
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,40000 = 0,07000

Subtotal: 15,74450 15,74450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01286

COST DIRECTE 22,80186
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,80186

P-31 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 65,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,14000 = 7,71300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 20,53000 = 3,07950

Subtotal: 10,79250 10,79250

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 3,80000 = 0,57000

Subtotal: 0,57000 0,57000

Materials

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

1,050      x 51,27000 = 53,83350

Subtotal: 53,83350 53,83350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16189

COST DIRECTE 65,35789
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,35789

P-32 F965U001 m Vorada recta de formigó, monocapa, de 15x100x8cm
arrodonida, de BREINCO de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm

Rend.: 1,000 20,36 €
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d'alçària, i rejuntada amb morter.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,14000 = 8,57000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 20,53000 = 4,92720

Subtotal: 13,49720 13,49720

Materials

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,48000 = 3,65400

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

0,0032      x 26,63000 = 0,08522

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

0,0594      x 49,19000 = 2,92189

Subtotal: 6,66111 6,66111

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20246

COST DIRECTE 20,36077
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36077

P-33 F966U002 m Vorada corba de formigó, monocapa, de 15x100x8cm
arrodonida, de BREINCO de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 48,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,490 /R x 17,14000 = 8,39860
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 20,53000 = 5,95370

Subtotal: 14,35230 14,35230

Materials

B96611D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 29,60000 = 31,08000

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

0,0021      x 26,63000 = 0,05592

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,0539      x 51,20000 = 2,75968
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Subtotal: 33,89560 33,89560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21528

COST DIRECTE 48,46318
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,46318

P-34 F9715G11 m3 Base per a rigola i vorada amb formigó HM-20/P/20/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 93,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,14000 = 10,28400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 20,53000 = 4,10600

Subtotal: 14,39000 14,39000

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 3,80000 = 0,22800

Subtotal: 0,22800 0,22800

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 71,76000 = 78,93600

Subtotal: 78,93600 78,93600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21585

COST DIRECTE 93,76985
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,76985

P-35 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en
forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i
8 cm de gruix, de BREINCO, col·locades amb morter

Rend.: 1,000 36,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,765 /R x 17,14000 = 13,11210
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,765 /R x 20,53000 = 15,70545

Subtotal: 28,81755 28,81755

Materials

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

0,0095      x 29,10000 = 0,27645

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

0,002      x 88,94000 = 0,17788

BDG15A93 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12
cm amb canal en V a la cara superior

1,000      x 6,63000 = 6,63000

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,40000 = 0,00280

Subtotal: 7,08713 7,08713
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43226

COST DIRECTE 36,33694
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,33694

P-36 F981U001 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de
formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.
Inclou peces especials per capçals de guals.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.
La llargada dels guals de peces de formigó es
mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.

Rend.: 1,000 26,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 17,14000 = 7,54160
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 20,53000 = 4,51660

Subtotal: 12,05820 12,05820

Materials

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 1,050      x 10,02000 = 10,52100
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,020      x 29,10000 = 0,58200

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

0,0733      x 49,19000 = 3,60563

Subtotal: 14,70863 14,70863

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18087

COST DIRECTE 26,94770
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,94770

P-37 F981U002 u Capçal de gual prefabricat de formigó de 40 x 60 cm,
amb la cantonada en forma corba , d'1 peça,
col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

Rend.: 1,000 116,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,14000 = 7,71300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,53000 = 9,23850

Subtotal: 16,95150 16,95150

Materials

B981QG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça

1,000      x 96,15000 = 96,15000

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

0,022      x 29,10000 = 0,64020

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

0,0525      x 49,19000 = 2,58248
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Subtotal: 99,37268 99,37268

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25427

COST DIRECTE 116,57845
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,57845

P-38 F991U001 u Tapa quadrada per a escocell d'acer cortén, de dos
mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de diàmetre interior,
model TGR-S-Bamboo de la marca STREETLIFE,
recolzada sobre bastiment amb perfils perimetrals en
L d'acer galvanitzat, col·locat amb morter.

Rend.: 0,014 1.094,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 17,14000 = 465,22857
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 20,53000 = 439,92857

Subtotal: 905,15714 905,15714

Materials

B993C320 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
dos mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de diàmetre
interior, amb bastiment

1,000      x 175,46000 = 175,46000

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

0,009      x 29,10000 = 0,26190

Subtotal: 175,72190 175,72190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 13,57736

COST DIRECTE 1.094,45640
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.094,45640

P-39 F991U002 u Tapa quadrada per a escocell d'acer acabat RAL
corten, de dos mòduls, de 120x120 cm i 50 cm de
diàmetre interior, model Sunny de la marca DISSET
URBAN, recolzada sobre bastiment amb perfils
perimetrals en L d'acer galvanitzat, col·locat amb
morter.

Rend.: 0,025 690,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 17,14000 = 260,52800
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 20,53000 = 246,36000

Subtotal: 506,88800 506,88800

Materials

B993C320 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
dos mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de diàmetre
interior, amb bastiment

1,000      x 175,46000 = 175,46000

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

0,009      x 29,10000 = 0,26190

Subtotal: 175,72190 175,72190
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,60332

COST DIRECTE 690,21322
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 690,21322

P-40 F991U003 m3 Reblert d'escocell amb substitució total de terra de
l'excavació per sòl estructural segons composició
barreja de grava d'arestes vives de 4-6 cm i compost
(volum per m3 - 1 m3 de graves i 0,2 m3 de
compost), deixant l'escocell acabat amb una capa de
10 cm de terra extreta de l'escocell neta totalment de
pedres. Inclou l'excavació, transport i deposició de
terres.

Rend.: 1,000 68,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3
a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament
del material amb mitjans mecanics

Rend.: 1,000 41,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,14000 = 0,85700

Subtotal: 0,85700 0,85700

Maquinària

C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori anivellador

0,500 /R x 54,97000 = 27,48500

Subtotal: 27,48500 27,48500

Materials

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

1,150      x 11,83000 = 13,60450

Subtotal: 13,60450 13,60450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01286

COST DIRECTE 41,95936
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,95936

P-42 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 30,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 17,14000 = 7,54160
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 20,53000 = 11,90740

Subtotal: 19,44900 19,44900

Materials

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,18000 = 6,30360
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 88,94000 = 0,27571

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,40000 = 0,00140
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
0,0315      x 136,38152 = 4,29602
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una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 10,87673 10,87673

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29174

COST DIRECTE 30,61747
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,61747

P-43 F9F15204 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, model
Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment

Rend.: 1,000 38,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,285 /R x 17,14000 = 4,88490
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 20,53000 = 18,06640

Subtotal: 22,95130 22,95130

Materials

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

0,0031      x 88,94000 = 0,27571

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,40000 = 0,01400
B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20

cm i 8 cm de gruix, preu alt
1,020      x 8,34000 = 8,50680

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 136,38152 = 6,87363

Subtotal: 15,67014 15,67014

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34427

COST DIRECTE 38,96571
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,96571

P-44 F9F1U001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, model
Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment

Rend.: 1,067 37,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,285 /R x 17,14000 = 4,57816
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 20,53000 = 16,93196

Subtotal: 21,51012 21,51012

Materials

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

0,0031      x 88,94000 = 0,27571

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,40000 = 0,01400
B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20

cm i 8 cm de gruix, preu alt
1,020      x 8,34000 = 8,50680

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb

0,0504      x 136,38152 = 6,87363
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una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 15,67014 15,67014

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32265

COST DIRECTE 37,50291
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,50291

P-45 F9F5Q80F m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada
40x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile ratllat de
Breinco , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert
de junts amb sorra fina, donant compliment a les
normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

Rend.: 1,000 41,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,14000 = 5,99900
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 20,53000 = 14,37100

Subtotal: 20,37000 20,37000

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 14,36000 = 0,24412
B9FA4472 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm

de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
pètria, preu superior

1,050      x 16,04000 = 16,84200

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 75,31190 = 3,79572

Subtotal: 20,88184 20,88184

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30555

COST DIRECTE 41,55739
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,55739

P-46 F9F5QE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
60x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile de botons de
Breinco , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert
de junts amb sorra fina donant compliment a les
normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

Rend.: 1,000 41,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,14000 = 5,99900
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 20,53000 = 14,37100

Subtotal: 20,37000 20,37000

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 14,36000 = 0,24412
B9FA6472 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm

de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu superior

1,050      x 16,04000 = 16,84200

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a

0,0504      x 75,31190 = 3,79572
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 20,88184 20,88184

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30555

COST DIRECTE 41,55739
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,55739

P-47 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
20x 40 cm i 5 cm de gruix, model Llosa Vulcano de
Breinco, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert
de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 42,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,14000 = 5,99900
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 20,53000 = 14,37100

Subtotal: 20,37000 20,37000

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 14,36000 = 0,24412
B9FA2456 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 5 cm

de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria llisa, preu superior

1,050      x 17,22000 = 18,08100

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 65,36340 = 3,29432

Subtotal: 21,61944 21,61944

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30555

COST DIRECTE 42,29499
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,29499

P-48 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada, amb
propietats sonoreductores.

Rend.: 1,000 48,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 20,53000 = 0,39007
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,14000 = 1,47404

Subtotal: 1,86411 1,86411

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 58,02000 = 0,69624
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 53,05000 = 0,63660

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250

Subtotal: 1,79534 1,79534

Materials
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B9H11151 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 45,23000 = 45,23000

Subtotal: 45,23000 45,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02796

COST DIRECTE 48,91741
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,91741

P-49 F9H11832 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 46,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 20,53000 = 0,39007
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,14000 = 1,47404

Subtotal: 1,86411 1,86411

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 53,05000 = 0,63660

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 58,02000 = 0,69624

Subtotal: 1,79534 1,79534

Materials

B9H11832 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

1,000      x 42,38000 = 42,38000

Subtotal: 42,38000 42,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02796

COST DIRECTE 46,06741
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,06741

P-50 F9H11B32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 45,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,14000 = 1,47404
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 20,53000 = 0,39007

Subtotal: 1,86411 1,86411

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 53,05000 = 0,63660



PAU1 Públic

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/12/18 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 58,02000 = 0,69624

Subtotal: 1,79534 1,79534

Materials

B9H11B32 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 41,96000 = 41,96000

Subtotal: 41,96000 41,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02796

COST DIRECTE 45,64741
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,64741

P-51 F9H11J32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 45,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 20,53000 = 0,39007
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,14000 = 1,47404

Subtotal: 1,86411 1,86411

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 53,05000 = 0,63660

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 58,02000 = 0,69624

Subtotal: 1,79534 1,79534

Materials

B9H11J32 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 41,74000 = 41,74000

Subtotal: 41,74000 41,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02796

COST DIRECTE 45,42741
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,42741

P-52 F9H4B151 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa
en calent de gruix 5cm, fabricada a temperatura
normal amb betum de penetració B 50/70 amb
granulat per a rodament, amb pigments

Rend.: 1,000 21,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,032 /R x 20,53000 = 0,65696
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Subtotal: 4,94196 4,94196

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,016 /R x 46,25000 = 0,74000
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,016 /R x 41,84000 = 0,66944
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,016 /R x 53,05000 = 0,84880

Subtotal: 2,25824 2,25824

Materials

B05A2000 kg Beurada de betum d'aplicació manual 1,000      x 0,30000 = 0,30000
B9H4B151 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura

normal amb betum de penetració B 50/70 amb
granulat per a rodament, amb pigments

0,120      x 118,74000 = 14,24880

Subtotal: 14,54880 14,54880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07413

COST DIRECTE 21,82313
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82313

P-53 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,73000 = 0,05319

Subtotal: 0,05319 0,05319

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 24,22000 = 0,07266

Subtotal: 0,07266 0,07266

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00080

COST DIRECTE 0,34665
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34665

P-54 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,73000 = 0,05319

Subtotal: 0,05319 0,05319

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 24,22000 = 0,07266
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C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 35,83000 = 0,01792

Subtotal: 0,09058 0,09058

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00080

COST DIRECTE 0,35457
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35457

P-55 F9K5U001 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de
resines de poliuretà híbrid, tipus Firbond-PU de
SORIGUE o equivalent, de color a escollir, aplicat a
dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa
d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una
dotació d'entre 1.2 i 1.6 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,360 /R x 17,73000 = 6,38280

Subtotal: 6,38280 6,38280

Materials

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

0,600      x 6,42000 = 3,85200

Subtotal: 3,85200 3,85200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15957

COST DIRECTE 10,39437
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,39437

F9PAU002 m2 Formació de paviment de terra d'alta estabilització
tipus SAULO SOLID F amb àrids d'aportació en
carrers, de gruix 15cm, amb subministrament i mescla
totalment homogènia de 270kg/m3 de ciment II/A
42.5r UNE-EN 197-1:200/RC-03 amb fibres de vidre
anti crack HP 67/36 a raó de 0.70kg/m3,
subministrament i mescla totalment homogènia de
1kg/m3 d'una barreja en pols que contingui silicat de
sodi 42% més carbonat de sodi 19% més clorur de
potasi 30% més sodi tri-plofostat 9%, i selecció
específica dels àrids per aconseguir un color natural
similar al sauló.
Criteri d'amidament: m2 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 0,188 29,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 20,53000 = 5,46011
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,14000 = 9,11702

Subtotal: 14,57713 14,57713
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Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,007 /R x 50,93000 = 1,89633
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 58,02000 = 3,08617

Subtotal: 4,98250 4,98250

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,40000 = 0,01400
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,230      x 18,69000 = 4,29870
B89ZR000 kg Pintura acrílica 0,500      x 5,72000 = 2,86000
B9PAA1C0 kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base

de resines sintètiques i partícules de cautxú
0,500      x 4,65000 = 2,32500

Subtotal: 9,49770 9,49770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21866

COST DIRECTE 29,27599
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,27599

P-56 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 17,14000 = 0,05999
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 20,53000 = 0,14371

Subtotal: 0,20370 0,20370

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 39,60000 = 0,13860

Subtotal: 0,13860 0,13860

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0408      x 3,92000 = 0,15994
BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,0683      x 6,17000 = 0,42141

Subtotal: 0,58135 0,58135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00306

COST DIRECTE 0,92671
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92671

P-57 FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura
dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 20,53000 = 0,14371
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 17,14000 = 0,05999

Subtotal: 0,20370 0,20370
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Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 39,60000 = 0,13860

Subtotal: 0,13860 0,13860

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0612      x 3,92000 = 0,23990
BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,102      x 6,17000 = 0,62934

Subtotal: 0,86924 0,86924

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00306

COST DIRECTE 1,21460
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21460

P-58 FBA24317 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 20,53000 = 0,34901
A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 17,14000 = 0,14569

Subtotal: 0,49470 0,49470

Maquinària

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

0,0085 /R x 30,29000 = 0,25747

Subtotal: 0,25747 0,25747

Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 2,67000 = 1,08936

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,204      x 0,96000 = 0,19584

Subtotal: 1,28520 1,28520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00742

COST DIRECTE 2,04479
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04479

P-59 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora,
amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 12,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 20,53000 = 1,72452
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 17,14000 = 0,71988

Subtotal: 2,44440 2,44440

PAU1 Públic

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/12/18 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

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

0,042 /R x 30,29000 = 1,27218

Subtotal: 1,27218 1,27218

Materials

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 1,020      x 6,17000 = 6,29340
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,612      x 3,92000 = 2,39904

Subtotal: 8,69244 8,69244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03667

COST DIRECTE 12,44569
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,44569

P-60 FBB11121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 40,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 21,22000 = 3,18300
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 18,23000 = 2,73450

Subtotal: 5,91750 5,91750

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 39,11000 = 1,48618

Subtotal: 1,48618 1,48618

Materials

BBM11201 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

1,000      x 32,84000 = 32,84000

Subtotal: 32,84000 32,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08876

COST DIRECTE 40,33244
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,33244

P-61 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 38,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 18,23000 = 4,55750
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,22000 = 5,30500

Subtotal: 9,86250 9,86250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 39,11000 = 2,42482

Subtotal: 2,42482 2,42482
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Materials

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000      x 25,95000 = 25,95000

Subtotal: 25,95000 25,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14794

COST DIRECTE 38,38526
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,38526

P-62 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 45,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,22000 = 5,30500
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 18,23000 = 4,55750

Subtotal: 9,86250 9,86250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 39,11000 = 2,42482

Subtotal: 2,42482 2,42482

Materials

BBM13601 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1,000      x 32,72000 = 32,72000

Subtotal: 32,72000 32,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14794

COST DIRECTE 45,15526
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,15526

P-63 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 40,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 21,22000 = 2,54640
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 18,23000 = 2,18760

Subtotal: 4,73400 4,73400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 39,11000 = 1,17330

Subtotal: 1,17330 1,17330

Materials

BBM1AHA1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
pintura no reflectora

1,000      x 34,78000 = 34,78000
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Subtotal: 34,78000 34,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07101

COST DIRECTE 40,75831
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,75831

FBB21501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 90x90 cm, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 64,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 21,22000 = 3,18300
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 18,23000 = 2,73450

Subtotal: 5,91750 5,91750

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,035 /R x 39,11000 = 1,36885

Subtotal: 1,36885 1,36885

Materials

BBM1AHD1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
pintura no reflectora

1,000      x 57,39000 = 57,39000

Subtotal: 57,39000 57,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08876

COST DIRECTE 64,76511
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,76511

P-64 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m sobre base
de formigó en massa. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 53,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,3995 /R x 17,14000 = 6,84743
A0121000 h Oficial 1a 0,3995 /R x 20,53000 = 8,20174

Subtotal: 15,04917 15,04917

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,1998 /R x 3,73000 = 0,74525

Subtotal: 0,74525 0,74525

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,010      x 71,76000 = 0,71760

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

3,100      x 11,81000 = 36,61100
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Subtotal: 37,32860 37,32860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15049

COST DIRECTE 53,27351
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,27351

P-65 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 98,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,53000 = 5,13250

Subtotal: 9,41750 9,41750

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 63,52000 = 6,35200

Subtotal: 6,35200 6,35200

Materials

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

0,150      x 49,19000 = 7,37850

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 82,37850 82,37850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14126

COST DIRECTE 98,28926
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,28926

P-66 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer
galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de diàmetre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base
amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de
4,50 m, model homologat

Rend.: 1,000 951,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra
de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre
amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament

Rend.: 1,000 216,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-68 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a
semàfor en bàcul

Rend.: 1,000 101,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-69 FBS1AC12 u Subministrament i instal·lació de suport de 270 mm
de sortint per a sustentació d'un semàfor

Rend.: 1,000 42,82 €

______________________________________________________________________________________________________________
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FBS1AC13 u Subministrament i instal·lació de suport doble de 270
mm de sortint per a sustentació de dos semàfors

Rend.: 1,000 66,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-70 FBS1AC51 u Subministrament i instal·lació de barrera tubular de
protecció de semàfor en calçada

Rend.: 1,000 450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-71 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de
policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i tres focus, òptica de leds model 3200
COMPACT LED

Rend.: 1,000 785,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-72 FBS2AC05 u Subministrament i instal·lació de semàfor de
policarbonat de dos cossos per a bicicletes model
12/200 BICI COMPACT LED

Rend.: 1,000 518,28 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 FBS2AC08 u Subministrament i instal·lació de semàfor de
policarbonat de dos cossos per a vianants model
2200 COMPACT LED

Rend.: 1,000 985,95 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 FBS2AC21 u Subministrament i instal·lació de semàfor de
policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus groc intermitent, òptica de
leds, model 1200 COMPACT LED alimentat a 230 V.

Rend.: 1,000 325,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 FBS2U001 u Subministrament i instal·lació de semàfor de
policarbonat de dos cossos per a vianants model
2200 COMPACT LED, amb incorporació de senyal
acústica per a invidents.

Rend.: 1,000 985,95 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-76 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a
demanda de pas per a vianants o bicicletes

Rend.: 1,000 106,88 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-77 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador
semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU
(CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL),
preparat per a poder controlar 8 grups semafòrics

Rend.: 1,000 6.875,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-78 FBSYAC01 u Switch gestionable 2 ports FO i 2 ports coure Fast
Ethernet

Rend.: 1,000 682,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-79 FBSYAC02 u Font alimentació 220 V ca / 24 V cc Rend.: 1,000 92,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-80 FBSYAC03 u Convertidor RS232 / 1x Port Ethernet Rend.: 1,000 140,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-81 FBSYAC04 u Pigtail Multimode sc (latiguillo taronja) Rend.: 1,000 5,34 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-82 FBSYAC05 m Cable de Fibra Òptica multimode armat i
antirosegadors de 12 fibres

Rend.: 1,000 2,14 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-83 FBSYAC06 u Fusió FO Rend.: 1,000 66,67 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-84 FBSYAC07 u Safata connexions 24 F.O. Mondragon Rend.: 1,000 282,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-85 FBSYAC08 u Petit material per a radioenllaç comunicacions Rend.: 1,000 42,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-86 FBSYAC09 u Mà d'obra instal·lació radioenllaç comunicacions Rend.: 1,000 34,29 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 FBSYAC10 u Mà d'obra posada en servei radioenllaç comunicacions Rend.: 1,000 45,71 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-88 FBSZAC01 u Subministrament de documentació tècnica i projecte
de legalització instal·lació semafòrica fins a 3,3 kW

Rend.: 1,000 428,57 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-89 FBSZAC02 u Subministrament i instal·lació de quadre d'escomesa
per alimentar semaforització amb mòdul M-1 amb
ICP-IGA i limitador de sobretensions transitòries i
permanents amb reconnexió automàtica

Rend.: 1,000 2.088,74 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 FBSZAC03 u Determinació d'estructura de fases, intensitats de
saturació, intervals horaris de funcionament de plans i
càlcul dels plans de regulació del pas de vianants

Rend.: 1,000 1.428,57 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 FBSZAC04 u Interface per a contador dinàmic Rend.: 1,000 310,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-92 FD56FC72 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 10x10
cm amb canal corba a la cara superior, col·locada
amb morter de ciment sobre llit de formigó
HNE-15/P/10, amb reixa cada 2 metres
aproximadament per recollida d'aigües a tubs
verticals de drenatge de PVC per evacuació d'aigües.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 26,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0021 /R x 17,73000 = 0,03723
A0140000 h Manobre 0,310 /R x 17,14000 = 5,31340
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 20,53000 = 6,36430

Subtotal: 11,71493 11,71493

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0015 /R x 1,22000 = 0,00183
C1501111 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport

d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

0,155 /R x 30,11000 = 4,66705

Subtotal: 4,66888 4,66888

Materials

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

0,0043      x 29,10000 = 0,12513

B0111000 m3 Aigua 0,0004      x 1,40000 = 0,00056
B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

0,042      x 51,81000 = 2,17602
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BDG15C72 m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10
cm amb canal corba a la cara superior

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 9,80171 9,80171

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17572

COST DIRECTE 26,36124
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,36124

P-93 FD5A4632 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües
superficials, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a
drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta
i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de
la rasa amb 50% de grava embolcallada amb
geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres
sobrants sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,098 /R x 21,40000 = 2,09720
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,082 /R x 24,12000 = 1,97784

Subtotal: 4,07504 4,07504

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0108 /R x 31,69000 = 0,34225
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0174 /R x 50,58000 = 0,88009

Subtotal: 1,22234 1,22234

Materials

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

2,100      x 1,48000 = 3,10800

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,398      x 15,21000 = 6,05358
BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm

de diàmetre
1,050      x 1,95000 = 2,04750

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 0,3591      x 14,36000 = 5,15668

Subtotal: 16,36576 16,36576

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10188

COST DIRECTE 21,76502
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,76502

FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 120,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,355 /R x 17,14000 = 40,36470
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,355 /R x 20,53000 = 48,34815

Subtotal: 88,71285 88,71285

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,23000 = 18,39989
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 71,76000 = 4,73616

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

0,0092      x 88,94000 = 0,81825

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,40000 = 0,00420
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 65,36340 = 6,17684

Subtotal: 30,13534 30,13534

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33069

COST DIRECTE 120,17888
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,17888

FD5Z8CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x245x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 83,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 20,53000 = 8,62260
A0140000 h Manobre 0,420 /R x 17,14000 = 7,19880

Subtotal: 15,82140 15,82140

Materials

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

0,040      x 26,63000 = 1,06520

BD5Z8CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x245x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 66,80000 = 66,80000

Subtotal: 67,86520 67,86520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23732

COST DIRECTE 83,92392
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,92392

P-95 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector,
amb tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior. Inclou formigonat tub,
peces especials del mateix material i reparació del
revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment
executada amidada segons indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 48,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,14000 = 3,42800
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 20,53000 = 4,10600
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Subtotal: 7,53400 7,53400

Materials

BD7JR220 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de
diàmetre nominal, amb unions soldades

1,000      x 12,64000 = 12,64000

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

0,400      x 71,76000 = 28,70400

Subtotal: 41,34400 41,34400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11301

COST DIRECTE 48,99101
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,99101

P-96 FD7IU002 u Partida alçada a justificar de connexió de col·lectors
pluvial i residual a xarxa existent. Inclou tall de
paviment existent amb disc de serra, excavació de
rasa, perforació col·lector existent, reforços del
subsòl, formigonat, tub, peces especials del mateix
material, rebliment i piconatge de rasa i reposició i
reparació del paviment.

Rend.: 1,000 266,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 17,14000 = 51,42000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,000 /R x 20,53000 = 61,59000

Subtotal: 113,01000 113,01000

Materials

BDKZU120 u Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis
158x68 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

1,000      x 53,35000 = 53,35000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

98,000      x 0,23000 = 22,54000

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0,400      x 1,87000 = 0,74800

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,260      x 22,71000 = 5,90460
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

0,450      x 71,76000 = 32,29200

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,300      x 122,15822 = 36,64747

Subtotal: 151,48207 151,48207

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,69515

COST DIRECTE 266,18722
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,18722
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P-97 FD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 113,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 21,22000 = 42,44000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 18,23000 = 36,46000

Subtotal: 78,90000 78,90000

Materials

BD7JJ400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 32,43000 = 33,07860

Subtotal: 33,07860 33,07860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18350

COST DIRECTE 113,16210
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,16210

P-98 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa. Inclou p.p de connexions
d'escomeses i xarxes existents.
Criteri d'amidament: m de longitud de tub realment
col·locat amidat segons especificacions de la DF.

Rend.: 1,000 31,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 18,23000 = 5,10440
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 21,22000 = 5,94160

Subtotal: 11,04600 11,04600

Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 20,01000 = 20,41020

Subtotal: 20,41020 20,41020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16569

COST DIRECTE 31,62189
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,62189
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FDB2745B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,15x1,15 m per a
tub de diàmetre 50 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament.

Rend.: 1,000 48,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 17,14000 = 6,51320
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 20,53000 = 7,80140

Subtotal: 14,31460 14,31460

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4746      x 71,76000 = 34,05730

Subtotal: 34,05730 34,05730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21472

COST DIRECTE 48,58662
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,58662

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 51,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 20,53000 = 8,21200
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,14000 = 6,85600

Subtotal: 15,06800 15,06800

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4988      x 71,76000 = 35,79389

Subtotal: 35,79389 35,79389

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22602

COST DIRECTE 51,08791
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,08791

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 228,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 17,14000 = 79,64958
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 20,53000 = 95,40291
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Subtotal: 175,05249 175,05249

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,23000 = 27,58896

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,40000 = 0,00840
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0163      x 88,94000 = 1,44972

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,176      x 122,15822 = 21,49985

Subtotal: 50,54693 50,54693

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,62579

COST DIRECTE 228,22521
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,22521

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1.7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 14,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,14000 = 5,14200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 20,53000 = 6,15900

Subtotal: 11,30100 11,30100

Materials

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1.7 kg de pes

1,000      x 2,34000 = 2,34000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0095      x 122,15822 = 1,16050

Subtotal: 3,50050 3,50050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16952

COST DIRECTE 14,97102
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,97102

FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 159,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 20,53000 = 8,41730
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 17,14000 = 7,02740

Subtotal: 15,44470 15,44470
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Materials

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

0,0357      x 26,63000 = 0,95069

BDDZAHD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 142,42000 = 142,42000

Subtotal: 143,37069 143,37069

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23167

COST DIRECTE 159,04706
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,04706

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 15,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,14000 = 5,14200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 20,53000 = 6,15900

Subtotal: 11,30100 11,30100

Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,78000 = 3,78000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 65,36340 = 0,58827

Subtotal: 4,36827 4,36827

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16952

COST DIRECTE 15,83879
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,83879

FDDZV020 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent
rectangular d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt
d'elastomer, sistema bulon amb frontissa, recoberta
de pintura asfaltica, col·locat amb formigó

Rend.: 1,000 212,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,53000 = 20,53000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,14000 = 17,14000

Subtotal: 37,67000 37,67000

Materials

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

1,000      x 172,76000 = 172,76000
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B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,017      x 59,75000 = 1,01575

Subtotal: 173,77575 173,77575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56505

COST DIRECTE 212,01080
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,01080

P-99 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 11,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,14000 = 0,34280
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 20,53000 = 0,20530

Subtotal: 0,54810 0,54810

Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,13000 = 0,13260

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

0,1254      x 71,76000 = 8,99870

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,38000 = 1,44900

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,20000 = 0,20200

Subtotal: 10,78230 10,78230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00822

COST DIRECTE 11,33862
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,33862

P-100 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Rend.: 1,000 13,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 17,14000 = 0,51420
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 20,53000 = 0,30795

Subtotal: 0,82215 0,82215
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Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,13000 = 0,26520

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

2,020      x 0,20000 = 0,40400

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

2,100      x 1,74000 = 3,65400

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

0,1122      x 71,76000 = 8,05147

Subtotal: 12,37467 12,37467

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01233

COST DIRECTE 13,20915
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,20915

FDG52637 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Rend.: 1,000 15,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,14000 = 0,85700
A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 20,53000 = 0,51325

Subtotal: 1,37025 1,37025

Materials

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

2,020      x 0,37000 = 0,74740

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,13000 = 0,26520

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

0,088      x 71,76000 = 6,31488

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 3,00000 = 6,30000

Subtotal: 13,62748 13,62748
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02055

COST DIRECTE 15,01828
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01828

FDG74331 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb
3 unitats de conducte de PEHD tritub de 40 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera,
reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 21,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 20,53000 = 1,02650
A0150000 h Manobre especialista 0,0675 /R x 17,73000 = 1,19678
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,14000 = 2,57100

Subtotal: 4,79428 4,79428

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,0675 /R x 4,87000 = 0,32873

Subtotal: 0,32873 0,32873

Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BDGZP400 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

9,800      x 0,71000 = 6,95800

BDG434A0 m Conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i PN 10

3,120      x 2,02000 = 6,30240

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,300      x 0,13000 = 0,42900

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,1856      x 14,28000 = 2,65037

Subtotal: 16,75977 16,75977

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07191

COST DIRECTE 21,95469
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,95469

P-101 FDG74333 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb
3 unitats de conducte de PEHD tritub de 40 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera,
reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,14000 = 2,57100

PAU1 Públic

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/12/18 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 20,53000 = 1,02650

Subtotal: 3,59750 3,59750

Materials

BDGZP400 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

9,800      x 0,71000 = 6,95800

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0,0976      x 52,77000 = 5,15035

BDG434A0 m Conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i PN 10

3,120      x 2,02000 = 6,30240

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,300      x 0,13000 = 0,42900

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 19,25975 19,25975

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05396

COST DIRECTE 22,91121
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,91121

P-102 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb
3 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó
fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior
del tub més alt, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 10,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,048 /R x 17,14000 = 0,82272
A0121000 h Oficial 1a 0,016 /R x 20,53000 = 0,32848

Subtotal: 1,15120 1,15120

Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,300      x 0,13000 = 0,42900

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,000      x 0,42000 = 0,42000

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0,0778      x 52,77000 = 4,10551

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,120      x 0,95000 = 2,96400

BDGZP600 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

3,200      x 0,36000 = 1,15200
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Subtotal: 9,07051 9,07051

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01727

COST DIRECTE 10,23898
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,23898

FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat,
tot inclòs, segons plànols.

Rend.: 1,000 143,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,14000 = 34,28000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,53000 = 41,06000

Subtotal: 75,34000 75,34000

Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 25,49000 = 25,49000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

91,000      x 0,23000 = 20,93000

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

0,100      x 71,76000 = 7,17600

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 136,38152 = 13,63815

Subtotal: 67,23415 67,23415

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,75340

COST DIRECTE 143,32755
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,32755

P-103 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 50,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,14000 = 17,14000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 20,53000 = 10,26500

Subtotal: 27,40500 27,40500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 39,11000 = 7,82200

Subtotal: 7,82200 7,82200

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 49,97000 = 2,83330
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BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 12,46000 = 12,46000

Subtotal: 15,29330 15,29330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41108

COST DIRECTE 50,93138
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,93138

P-104 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 88,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,14000 = 18,85400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 20,53000 = 11,29150

Subtotal: 30,14550 30,14550

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 39,11000 = 15,64400

Subtotal: 15,64400 15,64400

Materials

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 36,93000 = 36,93000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008      x 49,97000 = 5,03698

Subtotal: 41,96698 41,96698

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45218

COST DIRECTE 88,20866
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,20866

P-105 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 100x100x85 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 122,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 17,14000 = 23,99600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 20,53000 = 14,37100

Subtotal: 38,36700 38,36700

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 39,11000 = 19,55500

Subtotal: 19,55500 19,55500

Materials
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BDK214M5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 56,19000 = 56,19000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1575      x 49,97000 = 7,87028

Subtotal: 64,06028 64,06028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57551

COST DIRECTE 122,55779
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,55779

P-106 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 109,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 17,14000 = 25,71000
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 20,53000 = 61,59000

Subtotal: 87,30000 87,30000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,40000 = 0,00280
B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
72,5025      x 0,22000 = 15,95055

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

0,0042      x 88,94000 = 0,37355

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0794      x 62,53010 = 4,96489

Subtotal: 21,29179 21,29179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30950

COST DIRECTE 109,90129
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,90129

P-107 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, classe D400,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 28,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,14000 = 5,99900
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 20,53000 = 7,18550

Subtotal: 13,18450 13,18450

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

0,0042      x 29,10000 = 0,12222

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 14,60000 = 14,60000

Subtotal: 14,72222 14,72222

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19777

COST DIRECTE 28,10449
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,10449

P-108 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, classe D400,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 52,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,53000 = 9,23850
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,14000 = 7,71300

Subtotal: 16,95150 16,95150

Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 34,75000 = 34,75000

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

0,0063      x 29,10000 = 0,18333

Subtotal: 34,93333 34,93333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25427

COST DIRECTE 52,13910
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,13910

P-109 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 86,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 20,53000 = 8,21200
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,14000 = 6,85600

Subtotal: 15,06800 15,06800

Materials

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 70,65000 = 70,65000

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

0,0053      x 29,10000 = 0,15423

Subtotal: 70,80423 70,80423
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22602

COST DIRECTE 86,09825
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,09825

P-110 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 250,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,14000 = 7,71300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,53000 = 9,23850

Subtotal: 16,95150 16,95150

Materials

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 233,08000 = 233,08000

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

0,0063      x 29,10000 = 0,18333

Subtotal: 233,26333 233,26333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25427

COST DIRECTE 250,46910
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,46910

P-111 FF32D785 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa. Inclou p.p de peces i accessoris per a unió amb
tub de fosa existent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.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.

Rend.: 1,000 51,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 21,22000 = 12,73200
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 18,23000 = 10,93800

Subtotal: 23,67000 23,67000

Materials

BFY32D78 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 2,90000 = 2,90000
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BFW32D78 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

0,100      x 76,81000 = 7,68100

BF32D780 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,020      x 17,01000 = 17,35020

Subtotal: 27,93120 27,93120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35505

COST DIRECTE 51,95625
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,95625

FFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 18,23000 = 0,91150
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 21,22000 = 1,06100

Subtotal: 1,97250 1,97250

Materials

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

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,25000 = 0,25500

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

0,300      x 2,08000 = 0,62400

Subtotal: 0,92900 0,92900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02959

COST DIRECTE 2,93109
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93109

P-112 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 18,23000 = 1,09380
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 21,22000 = 1,27320

Subtotal: 2,36700 2,36700

Materials
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BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,20000 = 0,66000

BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,37000 = 0,37740

Subtotal: 1,07740 1,07740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03551

COST DIRECTE 3,47991
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47991

P-113 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: 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 pè rdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
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.

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 18,23000 = 1,45840
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 21,22000 = 1,69760

Subtotal: 3,15600 3,15600

Materials

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,98000 = 1,49400

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,98000 = 0,99960

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 2,62360 2,62360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04734

COST DIRECTE 5,82694
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82694
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P-114 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x6 mm2. Inclou subministrament, col·locació i
connexió al quadre de comandament.

Rend.: 1,000 5,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0609 /R x 18,20000 = 1,10838
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0609 /R x 21,22000 = 1,29230

Subtotal: 2,40068 2,40068

Materials

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x6 mm2

1,020      x 2,65000 = 2,70300

Subtotal: 2,70300 2,70300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02401

COST DIRECTE 5,12769
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12769

P-115 FG31AC01 m Subministrament i instal·lació de cable de designació
UNE RV 0,6/1kV de 2x10 mm2 de secció

Rend.: 1,000 4,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-116 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de
35 mm per a connexió de placa de terra

Rend.: 1,000 7,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-117 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus
manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az
Ve Am Ro

Rend.: 1,000 4,53 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-118 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 21,22000 = 1,36232
A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 18,20000 = 1,75266

Subtotal: 3,11498 3,11498

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,46580 1,46580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03115

COST DIRECTE 4,61193
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61193
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FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb
aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra

Rend.: 1,000 4,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-119 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 24,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /R x 18,20000 = 4,18600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 21,22000 = 4,88060

Subtotal: 9,06660 9,06660

Materials

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre
de maniobra

1,000      x 15,21000 = 15,21000

Subtotal: 15,21000 15,21000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09067

COST DIRECTE 24,36727
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,36727

P-120 FGD2AC01 u Subministrament i instal·lació de placa de connexió a
terra de 500x500x3 mm, inclou sals i elements de
connexió i derivació a xarxa de terra contínua,
mitjançant soldadura cadwell o similar

Rend.: 1,000 47,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-121 FGZZEU001 u Treballs amb afectació a instal·lacions elèctriques de
la xarxa existent en servei i treballs necessaris per a
les noves instal·lacions de la xarxa de distribució
segons pressupost d'ENDESA distribució.

Rend.: 1,000 246.594,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

U0000002 u Cable RZ 3x150 AL 80/ALM en paret normal 1.764,000      x 14,60000 = 25.754,40000
U0000015 u Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT 42,000      x 187,51000 = 7.875,42000
U0000014 u Caixa de seccionament LSBT 6,000      x 149,08000 = 894,48000
U0000008 u Arrencada M cable BT RZ 3x25-54,6 per recolzament 828,000      x 3,09000 = 2.558,52000
U0000007 u Arrencada M.L conductor BT AL 95mm2 en

recolzament
600,000      x 0,56000 = 336,00000

U0000006 u Arrencada palometa o postecillo 84,000      x 69,84000 = 5.866,56000
U0000005 u Arrencada poste fusta BT tot tipus en vorera 6,000      x 93,50000 = 561,00000
U0000029 u Suplement rasa per empalme BT 30,000      x 97,40000 = 2.922,00000
U0000003 u Conversor RZ 3x150/80 a RV 3x240/150

ap.formigó-xapa
42,000      x 354,92000 = 14.906,64000

U0000022 m Rasa  2C BT AP.Mixta-vorera-sorra-llosetes normals 24,000      x 62,74000 = 1.505,76000
U0000018 u Caixa general de protecció CGP 9-250 A 18,000      x 191,96000 = 3.455,28000
U0000004 u M Escomesa RZ 4x25 AL posada en façana 336,000      x 9,95000 = 3.343,20000
U0000017 u Caixa general de protecció CGP 7-250 A 138,000      x 164,31000 = 22.674,78000
U0000028 u Cata de localització de serveis BT 24,000      x 90,70000 = 2.176,80000
U0000019 u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150mm2 6,000      x 654,16000 = 3.924,96000
U0000021 m Rasa  2C BT AP.Mixta-vorera-sorra-llosa formigó

15cm
60,000      x 49,16000 = 2.949,60000
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U0000023 m Rasa  4C BT AP.Mixta-vorera-T.formigó-llosetes
especials

72,000      x 108,86000 = 7.837,92000

U0000024 m Rasa1C BT AP.Mixta-calçada-sorra-morter asf. 84,000      x 114,05000 = 9.580,20000
U0000025 u Rasa 2C BT AP.Mixta-calçada-4 T.formigó-morter asf. 36,000      x 168,14000 = 6.053,04000
U0000026 m Retirada continuada i aportació de terres en rasa BT1

i 2C sense tub vorera
108,000      x 11,38000 = 1.229,04000

U0000001 u Cable RZ 3x95 AL/54,6 ALM en paret normal 156,000      x 12,72000 = 1.984,32000
U0000016 u Connexió PAT caixes i armaris distribució LSBT 42,000      x 107,20000 = 4.502,40000
U0000039 u Desmuntatge d'armari de distribució o CGP 6,000      x 53,65000 = 321,90000
U0000020 m Rasa  1C BT AP.Mixta-vorera-sorra-llosetes normal 108,000      x 60,35000 = 6.517,80000
U0000034 u Entroncament material connexió cable amb terminal

3x240-150mm2
24,000      x 10,01000 = 240,24000

U0000041 u Fusible cuchillas tamany 2 315 66,000      x 5,17000 = 341,22000
U0000030 m Retirada continuada i aportació de terres en rasa 1 i

2C sense tub calçada
84,000      x 13,60000 = 1.142,40000

U0000031 m2 Suplement exces reposició vorera lloseta normal
(amb aportació de llosetes)

43,200      x 83,31000 = 3.598,99200

U0000051 m Estesa simple 1 C. 3x1x240-1x150 1.128,000      x 13,50000 = 15.228,00000
U0000033 u Entroncament material empalme BT sec

3x240-150mm2 termoretractil
30,000      x 19,44000 = 583,20000

U0000035 u Taxa de residus 42,000      x 23,38000 = 981,96000
U0000036 u Residus: Tractament de recolzament de fusta

creosotada
6,000      x 130,50000 = 783,00000

U0000037 u Aportació i distribució de formigó HM-20 6,000      x 204,65000 = 1.227,90000
U0000038 m2 Aglomerat asfàltic en fred 36,000      x 49,48000 = 1.781,28000
U0000053 u Armari de distribució urbana LSBT 18,000      x 664,02000 = 11.952,36000
U0000052 m Estesa simple 2 C. 3x1x240-1x150 312,000      x 27,02000 = 8.430,24000
U0000027 m Suplement lateral rasa BT calçada (1 costat) 84,000      x 62,97000 = 5.289,48000
U0000042 u Candau 25x5 armari i instal·lació 252,000      x 19,36000 = 4.878,72000
U0000043 u Enginyeria, topografia i projecte 6,000      x 1.550,00000 = 9.300,00000
U0000044 u Permisos oficials 6,000      x 400,13000 = 2.400,78000

U0000045 u Reposició de llosetes especials 6,000      x 1.200,00000 = 7.200,00000
U0000046 u Permissos particulars 6,000      x 2.560,00000 = 15.360,00000
U0000047 u Arrencada M cable BT RZ 3x95-54,6 per recolzament 1.440,000      x 3,09000 = 4.449,60000
U0000050 u Arrencada M cable RZ 3x95-54,6 per façana 348,000      x 4,18000 = 1.454,64000
U0000040 u Proba de rigidessa del cable subterrani BT 90,000      x 92,28000 = 8.305,20000
U0000032 u Confecció plànol as-built per xarxa subterrània BT de

més de 15m
6,000      x 322,15000 = 1.932,90000

Subtotal: 246.594,13200 246.594,13200

COST DIRECTE 246.594,13200
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246.594,13200

P-122 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3.5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20,
inclòs.

Rend.: 1,000 179,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 21,22000 = 5,30500
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 18,20000 = 4,55000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500

Subtotal: 14,14000 14,14000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 33,79000 = 8,44750

Subtotal: 8,44750 8,44750

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 34,48000 = 34,48000
BHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 2.5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 115,10000 = 115,10000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,143      x 49,97000 = 7,14571

Subtotal: 156,72571 156,72571

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21210

COST DIRECTE 179,52531
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,52531

FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 233,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 21,22000 = 6,70552
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500
A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 18,20000 = 5,75120

Subtotal: 16,74172 16,74172

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 33,79000 = 10,67764

Subtotal: 10,67764 10,67764

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 34,48000 = 34,48000
BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 159,29000 = 159,29000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 49,97000 = 12,09274

Subtotal: 205,86274 205,86274
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25113

COST DIRECTE 233,53323
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,53323

P-123 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20,
inclòs.

Rend.: 1,000 277,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 21,22000 = 11,24660
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 18,20000 = 9,64600

Subtotal: 25,17760 25,17760

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 33,79000 = 17,90870
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 39,11000 = 20,72830

Subtotal: 38,63700 38,63700

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 34,48000 = 34,48000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 49,97000 = 12,09274

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 166,64000 = 166,64000

Subtotal: 213,21274 213,21274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37766

COST DIRECTE 277,40500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,40500

P-124 FHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20,
inclòs.

Rend.: 1,000 565,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 18,20000 = 9,64600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 21,22000 = 11,24660

Subtotal: 25,17760 25,17760

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 33,79000 = 17,90870
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C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 39,11000 = 20,72830

Subtotal: 38,63700 38,63700

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 34,48000 = 34,48000
BHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 434,66000 = 434,66000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,638      x 49,97000 = 31,88086

Subtotal: 501,02086 501,02086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37766

COST DIRECTE 565,21312
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,21312

P-125 FHN1U001 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model
FLUT STREET 8500 NW ANT de la marca LAMP,
amb cos alumini lacat en color antracita, equipat amb
móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i
IK06, un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 58 W de potència total, flux lluminós 5500
lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat
al suport.

Rend.: 1,000 602,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 18,20000 = 6,37000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 21,22000 = 7,42700

Subtotal: 13,79700 13,79700

Materials

BHN15FC4 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb
cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de
120 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 129 W de potència total, flux
lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000
K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I,
amb accessori per fixar lateralment al suport

1,000      x 588,50000 = 588,50000

Subtotal: 588,50000 588,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20696

COST DIRECTE 602,50396
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 602,50396

FHN1U002 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model
FLUT STREET 8500 NW ANT de la marca LAMP,
amb cos alumini lacat en color antracita, equipat amb
móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i
IK06, un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 15/20 W de potència total, flux lluminós
2000lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament

Rend.: 1,000 602,50 €
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elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 18,20000 = 6,37000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 21,22000 = 7,42700

Subtotal: 13,79700 13,79700

Materials

BHN15FC4 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb
cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de
120 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 129 W de potència total, flux
lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000
K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I,
amb accessori per fixar lateralment al suport

1,000      x 588,50000 = 588,50000

Subtotal: 588,50000 588,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20696

COST DIRECTE 602,50396
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 602,50396

P-126 FHN1U003 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model
OWL C.I 12500 NW GR de la marca LAMP, amb cos
alumini lacat en color gris texturitzat, equipat amb
móduls LED HI-POWER estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK07, un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 87 W de potència total, flux
lluminós 10000lumen, temperatura de color 3000 K,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport.

Rend.: 1,000 621,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 18,20000 = 6,37000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 21,22000 = 7,42700

Subtotal: 13,79700 13,79700

Materials

BHN15FA4 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb
cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de
120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de
9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori
per fixar lateralment al suport

1,000      x 607,50000 = 607,50000

Subtotal: 607,50000 607,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20696

COST DIRECTE 621,50396
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 621,50396

P-127 FHN1U004 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model
OWL C.I 10500 NW GR de la marca LAMP, amb cos
alumini lacat en color gris texturitzat, equipat amb
móduls LED HI-POWER estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK07, un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 73 W de potència total, flux
lluminós 4000lumen, temperatura de color 3000 K,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport.

Rend.: 1,000 624,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 18,20000 = 6,37000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 21,22000 = 7,42700

Subtotal: 13,79700 13,79700

Materials

BHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb
cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de
120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de
9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori
per fixar vertical a l' extrem del suport

1,000      x 610,50000 = 610,50000

Subtotal: 610,50000 610,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20696

COST DIRECTE 624,50396
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 624,50396

P-128 FHN6U005 u Llum LED per a vial de distribució simètrica, model
NIU LED RSYM CL.I 4500GR de la marca LAMP amb
difusor de vidre i cos alumini lacat gris texturitxat,
equipat amb mòduls de LED HI-POWER i un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 48
W de potència total, flux lluminós 2000 lumen,
temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de
classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

Rend.: 1,000 991,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 18,20000 = 6,37000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 21,22000 = 7,42700

Subtotal: 13,79700 13,79700

Materials

BHN63AC6 u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica,
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 73 W de potència total,flux lluminós

1,000      x 977,00000 = 977,00000
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de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical
a l' extrem del suport

Subtotal: 977,00000 977,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20696

COST DIRECTE 991,00396
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 991,00396

P-129 FHN6U007 ml Llum lineal de LED per a vial, model FINE LED
STRIP de la marca LAMP , equipat amb mòduls de
LED MID-POWER i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 93 W de potència total, flux
lluminós 800 lumen, temperatura de color 3000 K,
aïllament elèctric de classe III, grau de protecció
IP-65 amb accessoris, col·locat en superfície. Inclou
accessoris, caixa, perfil i difussor model SLIM
GROUND LINER i tira interior FINE LED STRIP IP65
24V 5M 7000WW.

Rend.: 1,000 209,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 18,20000 = 6,37000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 21,22000 = 7,42700

Subtotal: 13,79700 13,79700

Materials

TIRALED ml Tira LED 1,000      x 170,00000 = 170,00000
LTWS20AE m Perfil tècnic d'il·luminació de gran qualitat, d'alumini

anoditzat, p/ilum.elem.dec., Amb dif.tiras LED
Schlüter-LIPROTEC-ES, de longitud 2,5 m,
LIPROTEC WS, ref. LTWS20AE de la sèrie
LIPROTEC-WS/-WSQ de SCHLÜTER SYSTEMS SL

0,500      x 16,50000 = 8,25000

WS20Q110A m Perfil tècnic d'il·luminació de gran qualitat, d'alumini
anoditzat, p/ilum.elem.dec., Amb dif.tiras LED
Schlüter-LIPROTEC-ES, d'altura 11 mm, de longitud
2 m, LIPROTEC WS, ref. WS20Q110AE de la sèrie
LIPROTEC-WS/-WSQ de SCHLÜTER SYSTEMS SL

0,500      x 35,00000 = 17,50000

Subtotal: 195,75000 195,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20696

COST DIRECTE 209,75396
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,75396

P-130 FHQLU006 u Projector per a exterior amb leds, model SHOT LED
STREET 3500 NW GR de la marca LAMP, de forma
circular, de 51 W de potència, flux lluminós de 3000
lm, amb equip electrònic incorporat, aïllament classe
I, cos d'alumini injectat acabat lacat color grix
texturitzat, equipat amb móduls LED HI-POWER,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66 i
IK05, temperatura de color 3000 K, col·locat.

Rend.: 1,000 604,33 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 18,20000 = 8,79060
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 21,22000 = 10,24926

Subtotal: 19,03986 19,03986

Materials

BHQL23Q1 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 250 W de potència, flux
lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66

1,000      x 585,00000 = 585,00000

Subtotal: 585,00000 585,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28560

COST DIRECTE 604,32546
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 604,32546

P-131 FJS22231 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10
cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat

Rend.: 1,000 41,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 18,23000 = 9,11500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,22000 = 10,61000

Subtotal: 19,72500 19,72500

Materials

BJSW1120 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 3/4´´

1,000      x 5,37000 = 5,37000

BJS22230 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb
vàlvula antidrenatge

1,000      x 15,96000 = 15,96000

Subtotal: 21,33000 21,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29588

COST DIRECTE 41,35088
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,35088

FJS23441 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21
m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 15
cm, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat
amb unió articulada a la canonada, i regulat

Rend.: 1,000 137,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 18,23000 = 12,76100
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 21,22000 = 14,85400
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Subtotal: 27,61500 27,61500

Materials

BJS23440 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21
m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 15 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb memòria de sector

1,000      x 103,94000 = 103,94000

BJSW1130 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
d'1´´

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 109,87000 109,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41423

COST DIRECTE 137,89923
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,89923

FJS51612 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 21,22000 = 0,72148
A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 18,23000 = 0,61982

Subtotal: 1,34130 1,34130

Materials

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 1,050      x 0,40000 = 0,42000
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 0,44000 0,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03353

COST DIRECTE 1,81483
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81483

FJS51622 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, cega, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 18,23000 = 0,61982
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 21,22000 = 0,72148

Subtotal: 1,34130 1,34130

Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJS51620 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 0,40000 = 0,42000
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Subtotal: 0,44000 0,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03353

COST DIRECTE 1,81483
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81483

FJS55631 m Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per
degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat
10-30cm

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 18,23000 = 0,61982
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 21,22000 = 0,72148

Subtotal: 1,34130 1,34130

Materials

BJS55630 m Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per
degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm

1,020      x 2,57000 = 2,62140

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

2,000      x 0,02000 = 0,04000

Subtotal: 2,66140 2,66140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03353

COST DIRECTE 4,03623
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03623

FJS5A612 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 8,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 18,23000 = 2,36990
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 21,22000 = 2,75860

Subtotal: 5,12850 5,12850

Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

3,000      x 0,62000 = 1,86000

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 3,000      x 0,40000 = 1,20000

Subtotal: 3,08400 3,08400
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12821

COST DIRECTE 8,34071
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34071

P-132 FJS5A662 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el
tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm
de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 10,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 18,23000 = 2,36990
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 21,22000 = 2,75860

Subtotal: 5,12850 5,12850

Materials

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

3,000      x 0,62000 = 1,86000

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,000      x 0,97000 = 2,91000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 4,79400 4,79400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12821

COST DIRECTE 10,05071
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05071

FJS5A766 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 18,23000 = 2,36990
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 21,22000 = 2,75860

Subtotal: 5,12850 5,12850

Materials

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

4,500      x 0,62000 = 2,79000

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

4,500      x 1,02000 = 4,59000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre

1,200      x 0,02000 = 0,02400
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nominal exterior, per a connectar a pressió

Subtotal: 7,40400 7,40400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12821

COST DIRECTE 12,66071
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,66071

FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,000 9,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,22000 = 5,30500

Subtotal: 5,30500 5,30500

Materials

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,10610

COST DIRECTE 9,59110
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59110

FJSA11T1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V,
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 100 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 1.862,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 12,500 /R x 21,22000 = 265,25000

Subtotal: 265,25000 265,25000

Materials

BJSA11T0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V,
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 100 estacions

1,000      x 1.590,27000 = 1.590,27000

Subtotal: 1.590,27000 1.590,27000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,63125

COST DIRECTE 1.862,15125
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.862,15125

P-133 FJSA31A1HBA u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 12 ref. ACC-1200-PP de la serie
Programadors elèctrics de HUNTER estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa

Rend.: 1,000 3.230,52 €
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d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 21,22000 = 31,83000

Subtotal: 31,83000 31,83000

Materials

BJSA31A0H u Programador modular ACC, integrat en pedestal de
plàstic per exterior de base 12 estacions, ampliable
fins a 42, dimensions: 97,47 x54, 61x40, 32 cm, 6
programes completament independent, opcions de
selecció diària independent per a cada programa,
compatible amb sensor de cabal a temps real,
entrada de transformador 230 VCA o 110 VCZ,
sortida 24 VCA, compatible amb el comandament a
distància ICR i el sistema centralitzat IMMS, ref.
ACC-1200-PP de la serie Programadors elèctrics de
HUNTER

1,000      x 3.197,89000 = 3.197,89000

Subtotal: 3.197,89000 3.197,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79575

COST DIRECTE 3.230,51575
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.230,51575

P-134 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 116,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,22000 = 21,22000

Subtotal: 21,22000 21,22000

Materials

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000      x 4,77000 = 4,77000

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 89,84000 = 89,84000

Subtotal: 94,61000 94,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31830

COST DIRECTE 116,14830
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,14830
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P-135 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm
de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre, muntat en pericó soterrat

Rend.: 1,000 275,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,23000 = 18,23000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,22000 = 21,22000

Subtotal: 39,45000 39,45000

Materials

BM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm
de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de
diàmetre

1,000      x 212,14000 = 212,14000

BMY2U070 u Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats

1,000      x 23,10000 = 23,10000

Subtotal: 235,24000 235,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59175

COST DIRECTE 275,28175
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,28175

P-136 FQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 2,4 m de
llargària, model basic 60 de BREINCO, sense
respatller, col·locat fixat mecànicament

Rend.: 0,167 843,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 20,53000 = 65,15509
A0140000 h Manobre 0,530 /R x 17,14000 = 54,39641

Subtotal: 119,55150 119,55150

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,530 /R x 37,05000 = 117,58383

Subtotal: 117,58383 117,58383

Materials

BQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 1.5 m de
llargària, sense respatller, per a col·locació superficial

1,000      x 603,41000 = 603,41000

Subtotal: 603,41000 603,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,98879

COST DIRECTE 843,53412
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 843,53412

P-137 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m
de llargària, model basic 60 de BREINCO, sense
respatller, col·locat fixat mecànicament.

Rend.: 1,000 1.417,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 17,14000 = 9,08420
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A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 20,53000 = 10,88090

Subtotal: 19,96510 19,96510

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,530 /R x 37,05000 = 19,63650

Subtotal: 19,63650 19,63650

Materials

BQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de
llargària, amb suports d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), sense respatller, per a col·locació superficial

1,000      x 1.377,75000 = 1.377,75000

Subtotal: 1.377,75000 1.377,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49913

COST DIRECTE 1.417,85073
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.417,85073

P-138 FQ155312HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals
de la serie Banc NeoRomántico Color 0,60 m de
SANTA&COLE , amb respatller, de 0.6 m de llargària
i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 283,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 17,14000 = 9,08420
A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 20,53000 = 10,88090

Subtotal: 19,96510 19,96510

Materials

BQ155312H u Banc NEOROMANTICO COLOR de SANTA & COLE
de 0,60 m de llargària. Seient i respatller format per
llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres
vegetals reciclades, acolorits en massa color beige
clar. El banc està format de 7 llistons: 5 de secció
recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç és
d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre,
acolorit en massa color gris. El acolorit en massa
permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència
de manteniment i la utilització de materials
procedents a la seva major part de matèries
reciclades i fàcilment reciclables. El banc s'entrega
muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns
per pota de la mateixa peça que s'introdueixen als
orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts
amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita
manteniment. Pes: 20 kg. Transport i col·locació no
inclosos., ref. 1464 de la serie Banc NeoRomántico
Color 0,60 m de SANTA&COLE

1,000      x 262,61000 = 262,61000

Subtotal: 262,61000 262,61000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49913

COST DIRECTE 283,07423
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,07423
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P-139 FQ155A12HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals
de la serie Banc NeoRomántico Color 1,50 m de
SANTA&COLE , amb respatller, de 1.5 m de llargària
i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 382,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 17,14000 = 9,08420
A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 20,53000 = 10,88090

Subtotal: 19,96510 19,96510

Materials

BQ155A12H u Banc NEOROMANTICO COLOR de SANTA & COLE
de 1,5 m de llargària. Seient i respatller format per
llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres
vegetals reciclades, acolorits en massa color beige
clar. El banc està format de 7 llistons: 5 de secció
recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç és
d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre,
acolorit en massa color gris. El acolorit en massa
permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència
de manteniment i la utilització de materials
procedents a la seva major part de matèries
reciclades i fàcilment reciclables. El banc s'entrega
muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns
per pota de la mateixa peça que s'introdueixen als
orificis prèviament realitzats al paviment i reomplerts
amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita
manteniment. Pes: 36 kg. Transport i col·locació no
inclosos., ref. 1465 de la serie Banc NeoRomántico
Color 1,50 m de SANTA&COLE

1,000      x 361,62000 = 361,62000

Subtotal: 361,62000 361,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49913

COST DIRECTE 382,08423
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,08423

FQ155F12K4W u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals
de la serie Banc NeoRománico Color 3,00 m de
SANTA&COLE , amb respatller, de 3 m de llargària i
amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 562,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 20,53000 = 10,88090
A0140000 h Manobre 0,530 /R x 17,14000 = 9,08420

Subtotal: 19,96510 19,96510

Materials

BQ155F12K u Banc NEOROMANTICO COLOR de SANTA & COLE
de 3,00m de longitud. Seient i respatller format per
llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres
vegetals acolorits en massa color beige clar. El banc
es compon de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de
secció corba. L'estructura amb braç és d'injecció de
polímer tècnic amb fibra de vidre, acolorida en massa
color gris. El acolorit en massa permet una alta
resistència al sol i a la pluja, absència de

1,000      x 542,43000 = 542,43000
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manteniment i la utilització de materials procedents
en la seva major part de matèries reciclades i
fàcilment reciclables. El banc s'entrega muntat.
L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns per pota
de la mateixa peça que s'introdueixen als orificis
prèviament realitzats al paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita
manteniment. Pes: 66kg. Transport i col·locació no
inclosos., ref. 1759 de la serie Banc NeoRománico
Color 3,00 m de SANTA&COLE

Subtotal: 542,43000 542,43000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49913

COST DIRECTE 562,89423
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 562,89423

P-140 FQ22U001 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer corten,
sense tapa, model Morella Bin de ESCOFET, de 50 l
de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 512,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 17,14000 = 4,79920
A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 20,53000 = 5,74840

Subtotal: 10,54760 10,54760

Materials

BQ228141 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
inoxidable, amb tapa, de 50 l de capacitat, per a
col·locació superficial

1,000      x 501,82000 = 501,82000

Subtotal: 501,82000 501,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15821

COST DIRECTE 512,52581
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 512,52581

P-141 FQ311422ESKA u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i
pintura color negre forja de forma rectangular, amb
dues tapes de registre, broc de llautó ref. 183 de la
serie Font Atlántida amb reixa de SANTA&COLE , i
amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 1.297,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 17,14000 = 68,56000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 20,53000 = 82,12000

Subtotal: 150,68000 150,68000

Materials

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 21,99000 = 21,99000

BQ311421E u Font ATLANTIDA de SANTA & COLE amb reixa.
Monòlit de fosa de ferro amb protecció antioxidant i
pintat color negre. Reixa de fosa de ferro pintada
color negre recolzada sobre un marc d'acer

1,000      x 1.114,99000 = 1.114,99000
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galvanitzat en calent. Broc de fosa de llautó d'una
polzada. Es subministra en dues parts: per una banda
el monòlit amb el broc, per l'altra la reixeta i el marc,
amb la font s'adjunten les instruccions d'instal·lació.
La font s'encasta 10cm al terra i es fixa mitjançant
quatre perns, la reixeta descansa sobre el marc
metàl·lic enrasat amb el paviment i té la mateixa
dimensió que el pericó de recollida d'aigua, amb el
monòlit s'entreguen els perns d'ancoratge. No
necessita manteniment, excepte l'habitual per a
l'aixeta. Pes: 122kg. Transport i instal·lació no
inclosos., ref. 183 de la serie Font Atlántida amb reixa
de SANTA&COLE

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,1001      x 65,43407 = 6,54995

Subtotal: 1.143,52995 1.143,52995

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,76700

COST DIRECTE 1.297,97695
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.297,97695

FQ421531 u Pilona de fosa model BARCELONA, acabat amb
protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm
d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter
sense additius 1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 152,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,14000 = 6,85600
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 20,53000 = 8,21200

Subtotal: 15,06800 15,06800

Materials

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

1,000      x 137,23000 = 137,23000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 75,31190 = 0,24100

Subtotal: 137,47100 137,47100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37670

COST DIRECTE 152,91570
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,91570

P-143 FQAD2160 u Tobogan amb estructura de fusta HPL compacte de
13mm d'espessor i pista d'acer inoxidable, de 2 m
d'alçada aproximadament, col·locat. Model J1010 de
Proludic.

Rend.: 1,000 3.102,45 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 21,22000 = 84,88000
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 18,23000 = 72,92000

Subtotal: 157,80000 157,80000

Materials

BQAD2160 u Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista
d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada

1,000      x 2.915,50000 = 2.915,50000

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,400      x 66,94703 = 26,77881

Subtotal: 2.942,27881 2.942,27881

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,36700

COST DIRECTE 3.102,44581
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.102,44581

P-144 FQAE22C3 u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment
exterior de goma, amb estructura de acer, de 3.2 a
3.8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts
d'ancoratge fixats amb fixacions mecàniques,
col·locat. Model J472 de Proludic.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1.165,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 18,23000 = 54,69000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 21,22000 = 63,66000

Subtotal: 118,35000 118,35000

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 3,37000 = 26,96000

BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment
exterior de goma, amb estructura de acer, de 3.2 a
3.8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts
d'ancoratge

1,000      x 1.018,56000 = 1.018,56000

Subtotal: 1.045,52000 1.045,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,77525

COST DIRECTE 1.165,64525
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.165,64525

P-145 FQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua d'acer
galvanitzat, 4,00x3,00m m de planta aproximadament,
amb una plataforma a 1,95 m d'alçada amb baranes
laterals, escales de cordes, tub de bombers i un
tobogan ràpid adosat, muntada sobre daus de formigó.

Rend.: 1,000 4.009,78 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 21,22000 = 169,76000
A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 18,23000 = 145,84000

Subtotal: 315,60000 315,60000

Materials

BQAM11T0 u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada
amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb
una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un
tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i
pista d'acer inoxidable

1,000      x 3.609,11000 = 3.609,11000

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

1,200      x 66,94703 = 80,33644

Subtotal: 3.689,44644 3.689,44644

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,73400

COST DIRECTE 4.009,78044
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.009,78044

P-146 FQZ52382 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), polit, de la marca ESCOFET,
ancorat a l'obra amb morter

Rend.: 1,000 218,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,14000 = 8,57000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 21,22000 = 12,73200
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 20,53000 = 16,42400
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 18,23000 = 10,93800

Subtotal: 48,66400 48,66400

Materials

BQZ52382 u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1, amb
capacitat per a 8 bicicletes, per a col·locar encastat

1,000      x 168,00000 = 168,00000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,033      x 29,90000 = 0,98670

Subtotal: 168,98670 168,98670

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,21660

COST DIRECTE 218,86730
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,86730
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P-147 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 31,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 /R x 21,40000 = 1,49800

Subtotal: 1,49800 1,49800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,58000 = 4,27401

Subtotal: 4,27401 4,27401

Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 22,27000 = 25,72185

Subtotal: 25,72185 25,72185

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02247

COST DIRECTE 31,51633
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,51633

P-148 FR3PE412 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 46,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 21,40000 = 5,56400

Subtotal: 5,56400 5,56400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1099 /R x 50,58000 = 5,55874

Subtotal: 5,55874 5,55874

Materials

BR3PE410 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 1,100      x 32,41000 = 35,65100

Subtotal: 35,65100 35,65100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08346

COST DIRECTE 46,85720
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,85720

P-149 FR41212C u Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 109,86 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41212C u Acer buergerianum de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 109,86000 = 109,86000

Subtotal: 109,86000 109,86000

COST DIRECTE 109,86000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,86000

P-150 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred
(AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 220,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41252D u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75
cm segons fórmules NTJ

1,000      x 220,73000 = 220,73000

Subtotal: 220,73000 220,73000

COST DIRECTE 220,73000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,73000

FR41272D u Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 25
a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm
i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 116,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41272D u Acer negundo de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 116,12000 = 116,12000

Subtotal: 116,12000 116,12000

COST DIRECTE 116,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,12000

FR41822D u Subministrament de Betula pendula de perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 124,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41822D u Betula pendula de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 124,85000 = 124,85000
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Subtotal: 124,85000 124,85000

COST DIRECTE 124,85000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,85000

P-151 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de
16 a 18 cm, en contenidor de 35 l

Rend.: 1,000 158,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41D63A u Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l

1,000      x 158,11000 = 158,11000

Subtotal: 158,11000 158,11000

COST DIRECTE 158,11000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,11000

P-152 FR42123E u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
30 a 35 cm, en contenidor de 750 l

Rend.: 1,000 491,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42123E u Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de 750 l

1,000      x 491,08000 = 491,08000

Subtotal: 491,08000 491,08000

COST DIRECTE 491,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 491,08000

P-153 FR42962D u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules
NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 127,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42962D u Corylus colurna de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 127,73000 = 127,73000

Subtotal: 127,73000 127,73000

COST DIRECTE 127,73000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,73000

FR43H43E u Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l

Rend.: 1,000 491,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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BR43H43E u Liquidambar styraciflua de perímetre de 30 a 35 cm,
en contenidor de 750 l

1,000      x 491,08000 = 491,08000

Subtotal: 491,08000 491,08000

COST DIRECTE 491,08000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 491,08000

P-154 FR44623E u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 30
a 35 cm, en contenidor de més de 80 l

Rend.: 1,000 268,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44623E u Olea europaea de perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de més de 80 l

1,000      x 268,12000 = 268,12000

Subtotal: 268,12000 268,12000

COST DIRECTE 268,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,12000

FR45BG2E u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de
30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5
cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 267,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45BG2E u Tilia platyphyllos de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat
mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 267,44000 = 267,44000

Subtotal: 267,44000 267,44000

COST DIRECTE 267,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,44000

FR45BJ2E u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de
30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5
cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules
NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 297,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45BJ2E u Tilia tomentosa de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat
mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 297,12000 = 297,12000

Subtotal: 297,12000 297,12000
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COST DIRECTE 297,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,12000

P-155 FR45BJ3C u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de
20 a 25 cm, en contenidor de 500 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 197,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45BJ3C u Tilia tomentosa de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 500 l

1,000      x 197,44000 = 197,44000

Subtotal: 197,44000 197,44000

COST DIRECTE 197,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,44000

P-156 FR4AL4A8 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de
60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 9,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4AL4A8 u Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l

1,000      x 9,32000 = 9,32000

Subtotal: 9,32000 9,32000

COST DIRECTE 9,32000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,32000

P-157 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a
150 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DN44B u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 3 l

1,000      x 3,42000 = 3,42000

Subtotal: 3,42000 3,42000

COST DIRECTE 3,42000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42000

P-158 FR4DU001 u Subministrament de Miscanthus sinensis d'laçària de
80 a 200cm, en contenidor de 3l

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DN44B u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 3 l

1,000      x 3,42000 = 3,42000

Subtotal: 3,42000 3,42000



PAU1 Públic

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/12/18 Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,42000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42000

P-159 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en
contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EE2A1 u Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 1,000      x 8,30000 = 8,30000

Subtotal: 8,30000 8,30000

COST DIRECTE 8,30000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30000

P-160 FR4H3446 u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària
de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H3446 u Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

COST DIRECTE 2,95000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95000

P-161 FR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície
de 500 a 2000 m2, i la primera sega.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 22,59000 = 0,04518
A013P000 h Ajudant jardiner 0,0032 /R x 21,40000 = 0,06848
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0052 /R x 24,12000 = 0,12542

Subtotal: 0,23908 0,23908

Maquinària

CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 0,0032 /R x 16,25000 = 0,05200
CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm

d'amplària de treball
0,002 /R x 18,76000 = 0,03752

Subtotal: 0,08952 0,08952

Materials

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 4,30000 = 0,15050

Subtotal: 0,15050 0,15050
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00359

COST DIRECTE 0,48269
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48269

P-162 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

Rend.: 1,000 49,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

1,000      x 49,03000 = 49,03000

Subtotal: 49,03000 49,03000

COST DIRECTE 49,03000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,03000

P-163 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043

Rend.: 1,000 40,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043

1,000      x 40,16000 = 40,16000

Subtotal: 40,16000 40,16000

COST DIRECTE 40,16000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,16000

P-164 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

Rend.: 1,000 34,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

1,000      x 34,99000 = 34,99000

Subtotal: 34,99000 34,99000

COST DIRECTE 34,99000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,99000

P-165 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

Rend.: 1,000 39,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103

1,000      x 39,88000 = 39,88000
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Subtotal: 39,88000 39,88000

COST DIRECTE 39,88000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,88000

P-166 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Rend.: 1,000 27,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

1,000      x 27,59000 = 27,59000

Subtotal: 27,59000 27,59000

COST DIRECTE 27,59000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,59000

P-167 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 71,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 71,22000 = 71,22000

Subtotal: 71,22000 71,22000

COST DIRECTE 71,22000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,22000

P-168 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Rend.: 1,000 133,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 133,49000 = 133,49000

Subtotal: 133,49000 133,49000

COST DIRECTE 133,49000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,49000

P-169 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl
granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

Rend.: 1,000 101,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl
granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,000      x 101,88000 = 101,88000
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Subtotal: 101,88000 101,88000

COST DIRECTE 101,88000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,88000

P-170 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 933-5

Rend.: 1,000 37,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 933-5

1,000      x 37,75000 = 37,75000

Subtotal: 37,75000 37,75000

COST DIRECTE 37,75000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,75000

P-171 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

Rend.: 1,000 47,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

1,000      x 47,63000 = 47,63000

Subtotal: 47,63000 47,63000

COST DIRECTE 47,63000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,63000

P-172 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,
segons la norma NLT 114

Rend.: 1,000 43,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,
segons la norma NLT 114

1,000      x 43,03000 = 43,03000

Subtotal: 43,03000 43,03000

COST DIRECTE 43,03000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,03000

P-173 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

Rend.: 1,000 15,07 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

1,000      x 15,07000 = 15,07000

Subtotal: 15,07000 15,07000

COST DIRECTE 15,07000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,07000

P-174 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 174,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 174,04000 = 174,04000

Subtotal: 174,04000 174,04000

COST DIRECTE 174,04000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,04000

P-175 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 109,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

1,000      x 109,55000 = 109,55000

Subtotal: 109,55000 109,55000

COST DIRECTE 109,55000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,55000

P-176 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica
de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

Rend.: 1,000 35,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BV219806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica
de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

1,000      x 35,06000 = 35,06000

Subtotal: 35,06000 35,06000
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COST DIRECTE 35,06000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,06000

P-177 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 31,69000 = 6,40138

Subtotal: 6,40138 6,40138

COST DIRECTE 6,40138
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40138

P-178 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 18,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00000

KJS22481 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 15
cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, i amb memòria de sector, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a
l'obra segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 85,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,22000 = 10,61000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 18,23000 = 9,11500

Subtotal: 19,72500 19,72500

Materials

BJS22480 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 15 cm

1,000      x 59,97000 = 59,97000
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d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb
vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, i amb memòria de sector

BJSW1120 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 3/4´´

1,000      x 5,37000 = 5,37000

Subtotal: 65,34000 65,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29588

COST DIRECTE 85,36088
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,36088

P-179 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,006 /R x 20,53000 = 0,12318
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 17,14000 = 0,20568

Subtotal: 0,32886 0,32886

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,006 /R x 13,47000 = 0,08082
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 35,83000 = 0,21498
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,006 /R x 105,23000 = 0,63138

Subtotal: 0,92718 0,92718

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00493

COST DIRECTE 1,26097
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26097

M21BU010 m2 Eliminació de marques vials amb pintura negra Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 20,53000 = 0,51325

Subtotal: 0,51325 0,51325

Maquinària

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

0,025 /R x 30,29000 = 0,75725

Subtotal: 0,75725 0,75725

Materials

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 0,720      x 4,85000 = 3,49200

Subtotal: 3,49200 3,49200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00770

COST DIRECTE 4,77020
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77020

P-180 M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

Rend.: 1,000 10,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 17,73000 = 2,83680

Subtotal: 2,83680 2,83680

Maquinària

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

0,160 /R x 46,82000 = 7,49120

Subtotal: 7,49120 7,49120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04255

COST DIRECTE 10,37055
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37055

P-181 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de
paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre
daus de formigó, enderroc dels daus amb martell
pneumàtic i aplec

Rend.: 1,000 9,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,180 /R x 20,53000 = 3,69540
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 17,14000 = 3,08520

Subtotal: 6,78060 6,78060

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,180 /R x 14,87000 = 2,67660

Subtotal: 2,67660 2,67660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10171

COST DIRECTE 9,55891
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,55891
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XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig
de control de qualitat segons especificacions de la DF
i el plec de condicions del projecte.

Rend.: 1,000 2.294,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA0U002 pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig
de control de qualitat segons especificacions de la DF
i el plec de condicions del projecte.

Rend.: 1,000 23.226,57 €

______________________________________________________________________________________________________________

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

Rend.: 1,000 3.441,65 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i
salut

Rend.: 1,000 34.839,96 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUU001 u Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament
amb la companyia elèctrica per a l'alimentació
d'escomesa elèctrica de cruïlla semafòrica

Rend.: 1,000 4.285,71 €

______________________________________________________________________________________________________________
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U0000001 u Cable RZ 3x95 AL/54,6 ALM en paret normal 12,72000 €

U0000002 u Cable RZ 3x150 AL 80/ALM en paret normal 14,60000 €

U0000003 u Conversor RZ 3x150/80 a RV 3x240/150 ap.formigó-xapa 354,92000 €

U0000004 u M Escomesa RZ 4x25 AL posada en façana 9,95000 €

U0000005 u Arrencada poste fusta BT tot tipus en vorera 93,50000 €

U0000006 u Arrencada palometa o postecillo 69,84000 €

U0000007 u Arrencada M.L conductor BT AL 95mm2 en recolzament 0,56000 €

U0000008 u Arrencada M cable BT RZ 3x25-54,6 per recolzament 3,09000 €

U0000014 u Caixa de seccionament LSBT 149,08000 €

U0000015 u Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT 187,51000 €

U0000016 u Connexió PAT caixes i armaris distribució LSBT 107,20000 €

U0000017 u Caixa general de protecció CGP 7-250 A 164,31000 €

U0000018 u Caixa general de protecció CGP 9-250 A 191,96000 €

U0000019 u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150mm2 654,16000 €

U0000020 m Rasa  1C BT AP.Mixta-vorera-sorra-llosetes normal 60,35000 €

U0000021 m Rasa  2C BT AP.Mixta-vorera-sorra-llosa formigó 15cm 49,16000 €

U0000022 m Rasa  2C BT AP.Mixta-vorera-sorra-llosetes normals 62,74000 €

U0000023 m Rasa  4C BT AP.Mixta-vorera-T.formigó-llosetes especials 108,86000 €

U0000024 m Rasa1C BT AP.Mixta-calçada-sorra-morter asf. 114,05000 €

U0000025 u Rasa 2C BT AP.Mixta-calçada-4 T.formigó-morter asf. 168,14000 €

U0000026 m Retirada continuada i aportació de terres en rasa BT1 i 2C sense tub vorera 11,38000 €

U0000027 m Suplement lateral rasa BT calçada (1 costat) 62,97000 €

U0000028 u Cata de localització de serveis BT 90,70000 €

U0000029 u Suplement rasa per empalme BT 97,40000 €

U0000030 m Retirada continuada i aportació de terres en rasa 1 i 2C sense tub calçada 13,60000 €

U0000031 m2 Suplement exces reposició vorera lloseta normal (amb aportació de llosetes) 83,31000 €

U0000032 u Confecció plànol as-built per xarxa subterrània BT de més de 15m 322,15000 €

U0000033 u Entroncament material empalme BT sec 3x240-150mm2 termoretractil 19,44000 €

U0000034 u Entroncament material connexió cable amb terminal 3x240-150mm2 10,01000 €

U0000035 u Taxa de residus 23,38000 €

U0000036 u Residus: Tractament de recolzament de fusta creosotada 130,50000 €

U0000037 u Aportació i distribució de formigó HM-20 204,65000 €

U0000038 m2 Aglomerat asfàltic en fred 49,48000 €

U0000039 u Desmuntatge d'armari de distribució o CGP 53,65000 €

U0000040 u Proba de rigidessa del cable subterrani BT 92,28000 €

U0000041 u Fusible cuchillas tamany 2 315 5,17000 €

U0000042 u Candau 25x5 armari i instal·lació 19,36000 €

U0000043 u Enginyeria, topografia i projecte 1.550,00000 €

U0000044 u Permisos oficials 400,13000 €

U0000045 u Reposició de llosetes especials 1.200,00000 €

U0000046 u Permissos particulars 2.560,00000 €

U0000047 u Arrencada M cable BT RZ 3x95-54,6 per recolzament 3,09000 €

U0000050 u Arrencada M cable RZ 3x95-54,6 per façana 4,18000 €
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U0000051 m Estesa simple 1 C. 3x1x240-1x150 13,50000 €

U0000052 m Estesa simple 2 C. 3x1x240-1x150 27,02000 €

U0000053 u Armari de distribució urbana LSBT 664,02000 €
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P-1 14522CAH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 90
kg/m3

Rend.: 1,000 254,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

90,000      x 1,21647 = 109,48230

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

3,000      x 20,70487 = 62,11461

E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 83,16527 = 83,16527

Subtotal: 254,76218 254,76218

COST DIRECTE 254,76218
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,76218

14522CBH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3

Rend.: 1,000 257,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

5,000      x 20,70487 = 103,52435

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

60,000      x 1,21647 = 72,98820

E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 80,92877 = 80,92877

Subtotal: 257,44132 257,44132

COST DIRECTE 257,44132
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,44132

P-2 1452U001 m3 Formació de pasarel·la de formigó armat, per a deixar
el formigó vist amb una quantia d'encofrat 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 68 kg/m3

Rend.: 1,000 269,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 83,16527 = 83,16527

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base

5,000      x 20,70487 = 103,52435
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rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

68,000      x 1,21647 = 82,71996

Subtotal: 269,40958 269,40958

COST DIRECTE 269,40958
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,40958

P-3 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m
de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Rend.: 1,000 1.188,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1.7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

12,000      x 14,97102 = 179,65224

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

3,500      x 228,22521 = 798,78824

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 51,08791 = 51,08791

FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000      x 159,04706 = 159,04706

Subtotal: 1.188,57545 1.188,57545

COST DIRECTE 1.188,57545
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.188,57545

P-94 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat,
prefabricat de polipropilè sifònic de 74x31x70 cm,
amb bastiment i reixa practicable de fosa grisa
abatible model D-4Ad de Fundición Dúctil Fàbregas,
classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 204,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

1,000      x 120,17888 = 120,17888
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FD5Z8CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x245x40 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

1,000      x 83,92392 = 83,92392

Subtotal: 204,10280 204,10280

COST DIRECTE 204,10280
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,10280

FDD15524 u Pou de resalt prefabricat circular de D 100 cm, de 4,0
m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I,
de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de D.50
cm , bastiment quadrat i tapa de fosa grisa de D 80
cm model R1-C de Fàbregas.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1.132,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 15,172 /R x 20,53000 = 311,48116
A0140000 h Manobre 15,172 /R x 17,14000 = 260,04808

Subtotal: 571,52924 571,52924

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

396,000      x 0,23000 = 91,08000

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,40000 = 0,02800
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0532      x 88,94000 = 4,73161

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,570      x 65,36340 = 37,25714

Subtotal: 133,09675 133,09675

Partides d'obra

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

10,000      x 15,83879 = 158,38790

FDB2745B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,15x1,15 m per a
tub de diàmetre 50 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament.

1,000      x 48,58662 = 48,58662

FDDZV020 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent
rectangular d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt
d'elastomer, sistema bulon amb frontissa, recoberta
de pintura asfaltica, col·locat amb formigó

1,000      x 212,01080 = 212,01080

Subtotal: 418,98532 418,98532
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,57294

COST DIRECTE 1.132,18425
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.132,18425

FDK2L003 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de
dimensions interiors, en calçada, prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo
de tir i perfileria marc i tapa de fundició dúctil, D-400,
execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 489,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2173 /R x 20,53000 = 4,46117
A0140000 h Manobre 0,5432 /R x 17,14000 = 9,31045

Subtotal: 13,77162 13,77162

Materials

BDK2L070 u Arqueta per a telecomunicacions de 70x70x85 cm de
dimensions interiors, prefabricada de formigó

1,000      x 302,62000 = 302,62000

BDKZL074 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de
70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent

1,000      x 164,73000 = 164,73000

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)

0,913      x 5,99000 = 5,46887

Subtotal: 472,81887 472,81887

Partides d'obra

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

0,913      x 2,57868 = 2,35433

Subtotal: 2,35433 2,35433

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13772

COST DIRECTE 489,08254
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 489,08254

FJS5U001 m Sistema amb tub de polipropilè de qualitat alta, per a
reg per aspersió, de 16 mm de diàmetre, i 1,2mm de
espessor de parets, resistent a la radiació UV. Inclou
p.p. d'accessoris, filtres, mecanisme anti sifó i nombre
d'aspersors necessaris per abastir les superfícies
segons plànols amb un radi inferior a 10m. Barrera
física anti arrels en cada goteró.

Rend.: 1,000 22,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 18,23000 = 0,61982
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 21,22000 = 0,72148

Subtotal: 1,34130 1,34130

Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

5,000      x 0,02000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

Partides d'obra

KJS22481 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 15
cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, i amb memòria de sector, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a
l'obra segons les especificacions de la DT.

0,250      x 85,36088 = 21,34022

Subtotal: 21,34022 21,34022

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03353

COST DIRECTE 22,81505
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,81505

FJS5U002 m Sistema amb tub de polipropilè de qualitat alta, per a
reg per aspersió, de 16 mm de diàmetre, i 1,2mm de
espessor de parets, resistent a la radiació UV. Inclou
p.p. d'accessoris, filtres, mecanisme anti sifó i nombre
d'aspersors necessaris per abastir les superfícies
segons plànols amb un radi inferior a 10m. Barrera
física anti arrels en cada goteró.

Rend.: 1,000 22,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 21,22000 = 0,72148
A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 18,23000 = 0,61982

Subtotal: 1,34130 1,34130

Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

5,000      x 0,02000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

Partides d'obra

KJS22481 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 15
cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, i amb memòria de sector, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a
l'obra segons les especificacions de la DT.

0,250      x 85,36088 = 21,34022

Subtotal: 21,34022 21,34022
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03353

COST DIRECTE 22,81505
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,81505

P-142 FQ42U001 u Instal·lació i posada en marxa de sistema de control
d'accessos format per un una pilona retractil, d'acer
inoxidable satinat de secció circular de 220mm i 600
mm d'alçària, amb un únic sistema d'obertura
automatitzada mitjançant comandament a distància,
amb detectors magnètics col·locats en paviment
asfàltic i semàfor led amb màstil. Inclou feines d'obra
civil com les perforacions de 300x300x863mm per
soterrament de pilones automàtiques, perforacions
300x300x300mm per ancoratge de pilones fixes,
gestió de residus, tall en paviment per a col·locació
de llaços magnètics, connexionat de pilones i semàfor
a quadre de maniobra, quadre de maniobra, tubs i
cablejat, tapes de registre, placa radio, detectors de
seguretat i presència i tots els elements necessaris
pel correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra.

Rend.: 1,000 3.569,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 18,20000 = 36,40000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,14000 = 34,28000
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 21,22000 = 42,44000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,53000 = 41,06000

Subtotal: 154,18000 154,18000

Materials

BLH1U001 u Quadre de maniobra 1,000      x 531,00000 = 531,00000
BQ4ZU001 u Corona lluminosa 1,000      x 130,50000 = 130,50000
BQ42U002 u Pilona fixe diàmetre 220mm 1,000      x 171,00000 = 171,00000
BQ42U001 u Pilona automàtica hidràulica diàmetre 220mm 1,000      x 1.690,20000 = 1.690,20000
BLH1U002 u Placa radio 1,000      x 72,00000 = 72,00000
BLHU007 u Cablejat, tubs i tapes de registre 1,000      x 300,00000 = 300,00000
BH1U004 u Detector masas metàl·liques 1,000      x 99,00000 = 99,00000
BBBJU001 u Semàfor led amb màstil 1,000      x 382,50000 = 382,50000
BLH2U003 u Telemando bicanal 433.92 MHz 1,000      x 18,90000 = 18,90000
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 75,31190 = 7,53119

Subtotal: 3.402,63119 3.402,63119

Partides d'obra

E2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km

1,020      x 1,58450 = 1,61619

E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència

0,750      x 7,23294 = 5,42471
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entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

E2255J90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 50 cm com a màxim

0,040      x 42,90736 = 1,71629

Subtotal: 8,75719 8,75719

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,85450

COST DIRECTE 3.569,42288
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.569,42288
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DADES GENERALS 

1. Antecedents 

El Present Estudi de Gestió de Residus de Construcció es redacta en base al “Projecte executiu d’urbanització 
corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds 
publica de l’àmbit dels dos polígons, a Terrassa”, d’acord amb el RD 105/2008 per el que es regula la producció i 
gestió dels residus produïts en els enderrocs i en les construccions. En el present Estudi es realitza una estimació 
aproximada dels residus que es preveuen produir en els treballs directament relacionats amb l’obra, i que haurà de 
servir de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de Residus per part del Constructor.  

En el Pla esmentat, es desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest document en 
funció dels proveïdors concrets i els seus propis sistemes d’execució de l’obra.  

2. Promotor 

El promotor de les obres és: 

3. Autor del projecte 

4. Autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus és Duran Arquitectes, S.L.P. 

5. Emplaçament de l’obra 

Nom Distrito Inversión Óptima, S.L.

Adreça Avda. Torre Romeu, 77-89 nau 3

Municipi Barberà del Vallès

C.P. 08210

CIF B64360423

Nom Duran Arquitectes S.L.P

Tècnics Responsables Pau Duran i Bros 48882-8

Jordi Comas i Rovira 53059-1

Adreça Passeig Comte d’Ègara 2, 2n-5ª

Municipi Terrassa

C.P. 08221

Telèfon 93 736 25 36

Web www.duranarquitectes.com

Direcció electrònica info@duranarquitectes.com

Adreça Carrer del Tren Baix 

(entre C/ Pintor Fortuny i C/ Dr. Torras i Bajes)

Municipi Terrassa

C.P. 08223 - 08224
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1. Mesures de minimització i prevenció de residus 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts en 
una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per 
a la nostra obra d’acord  amb: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, 
al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar 
formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre 
han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels 
residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per 
exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i 
demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. 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, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 
disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus 
petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un 
procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i 
seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del 
punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa 
obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva 
reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un 
valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

A continuació s'adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d'altres que poden ajudar a una 
millor gestió dels residus i què s'han de tenir en compte abans de començar el projecte.

 Tractament dels residus de fribrociment.

Es preveu la retirada d’uns dipòsits de fribrociment localitzats a la coberta. Es tractarà d’una operació de curta 
durada, pel que es pot substituit la presentació d’un pla per cada feina per un pla únic, de carácter general, segons 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA EGR  "3

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A B C

Acció Sí No
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus ? X
S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar 
? 

X
S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables ? X
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. 

X

S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per a evitar la realització de regates durant 
la fase d'instal·lacions ? 

X

S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per a minimitzar els retalls ? X
S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntablilitat ? (Considerar en el procés de disseny 
unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest material. Però en el cas 
que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es 
puguin separar amb facilitat.

-   solucions d'impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit
-   solucions de parquet flotant front l'encolat
-   solucions de façanes industrialitzades
-   solucions d'estructures industrialitzades

X

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 ? 

X

...(Altres bones pràctiques) 

Model de fitxa per a assenyalar les accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte



el reial decret 396/2006. Article 11 “Planes de trabajo”. Al final del present estudi s’adjunta el l’aprovació del pla de 
treball de l’empresa que enretirarà els dipòsits.

2. Estimacio i tipologia de residus a generar. 

L'estimació i tipologia dels residus previstos està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

• Els residus s'hauran de quantificar per tipologies i fases d'obra. 

• Els residus s'hauran d'estimar en tones i en metres cúbics. 

• Els residus s'hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER, Llista Europea de 
Residus piblicada per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de fabrer, o norma que la substitueixi).  

En el cas que afecta aquest Estudi de Gestió de Residus cal especificar que de les diferents eines i mètodes de 
càlcul dels quals disposem per poder realitzar l'estimació de les quantitats que es preveu generar i determinar la 
seva naturalesa utilitzarem la font més real que existeix en un projecte, els amidaments d'aquest, on s'especificarà 
les runes exactes que es generaran en l'obra. 

En canvi, en el cas de l'obra nova o de treball de rehabilitació, on s'aportaran materials nous, i on la runa generada 
no es pot extreure de cap valor real, s'utilitzaràn els valors de referència definits per la comissió de treball creada 
arrel de la publicació RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Els residus a generar s’especifiquen en l’estat d’amidaments del projecte, així com en la fitxa de característiques 
de gestió de residus annexa a la Memòria del mateix. 

3. Operacions de gestió de residus  

Aquest apartat s'inclou per deixar constància del ventall d'operacions i d'instal·lacions destinades a la gestió de 
residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l'obra i fora 
de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
"internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra d'acord a: 

• L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, 
els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.  

En qualsevol cas, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió de 
residus de construcció i demolició i, s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol 
altre tipus de valorització. Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les 
obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i 
dels residus Especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta). Cal tenir en compte, però, que aquesta 
gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin 
a la mateixa obra i a l'entorn proper d'aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una 

determinada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la 
viabilitat de comptar valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l'abast recicladors de plàstic, de fusta, de 
metall, de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix 
en el seu desti final. 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 el cas de la runa 
neta) a mateixa obra on s'ha produït. 

Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti 
disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva d'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. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

• El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de 
les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, 
etc. 

• La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 
residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a 
abocador.  

• Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.   

• Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats).  

4. Gestió segons tipologia de residu 

No especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes 
de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. Per definir les operacions de gestió de residus no 
especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal 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 fisicoquímiques 
exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. Quan no sigui viable la 
classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 
105/2008, 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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La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: 
enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula 
la producció i la gestió de residus de producció i demolició. No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i 
materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 
contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

• Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes 
d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. Principalment s’originen en la construcció i 
l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel 
Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de 
verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament 
d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a 
terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

• Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-
los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de 
materials (palets). Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.  S’originen generalment en abassegaments 
separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. S’originen principalment en 
les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.  

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus 
d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.   

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot 
barrejar amb la resta de plàstics). S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines 
d’impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. S’originen en obra civil en les activitats 
d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. Trobarem fibra de vidre 
fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de 
manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les 
obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, 
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s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. En qualsevol cas per realitzar una tala 
d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un 
contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment 
al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball 
és habitual la utilització de draps per netejar peces. En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents 
ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, 
etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat. 

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors 
autoritzats. La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de 
perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en 
dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat. Queden inclosos en aquest 
apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. Segregació en un contenidor de fracció 
orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d’escombraries. Gestió: Compostatge i digestió 
anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors en 
funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una 
correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment 
un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns 
petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les 
oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 

5. Gestió segons tipologia de residu. 

Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves 
característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi 
ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual 
cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se 
produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una 
consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que 
figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els 
hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern 
pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments 
separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar 
permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de 
residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En 
aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

• El codi d’identificació del residu. 

• El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

• La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió 
òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

• El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

• S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o 
altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva 
recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

• Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

• Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament 
no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que els 
diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, 
etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, 
vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el 
terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, 
és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres materials 
inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
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Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat 
s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització 
i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de 
residus especials i incineració de residus no halogenats. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. Aquest residu és generat, entre 
d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. Aquests recipients han de 
romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. Es generen en operacions de 
manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen 
en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització 
i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració 
de residus no halogenats. 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació a 
gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació 
s’han d’evitar les ruptures i vessaments. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària 
d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per 
assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de 
ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria 
pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la 
utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per 
evaporació i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. Es tracta de 
transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es genera 
bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant 
personal procedent d’empreses especialitzades. Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a 
l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. És important evitar la 
ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. La gestió dels fluorescents és aplicable 
també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques 
quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al 
medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

6. Gestió segons tipologia de residu 

Especials 

• Amiant 

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les deixalleries. Es 
tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. Des del 14 de desembre de 
2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de 
desembre de 2001. Es troba, però, instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre 
els anys 1965 i 1980, amb una alçària de més de cinc plantes i proveïdes de calefacció central. Les fibres d'amiant 
es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de fibres d'amiant és perillosa per a 
la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest motiu és molt important que aquest tipus de 
residu es dipositi en bosses retractilades o de plàstic. L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels 
riscos que comporta per a la salut de les persones, requereix una manipulació i un tractament especials. Per 
manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses especialitzades. Aquestes 
empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc d'amiant) i es poden consultar en 
Internet, en el Departament de Treball de las diferents direccions Provincials. 

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne l'aprovació a 
l’autoritat laboral competent. Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions 
ambientals. Cal utilitzar maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors 
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especials homologats. Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser 
filtrada abans d'ésser abocada a la xarxa de sanejament. 

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa de 
polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat. 

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les ordenances 
municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents: 

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i han de ser 
evacuats per un gestor autoritzat. 

En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba col·locat realitzant 
funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal·lacions de calefacció, en cobertes, etc. La seva manipulació és 
especialment perillosa ja que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions 
de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser 
degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  

Gestió: Deposició de residus especials. 

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han d'ésser 
evacuats per un gestor autoritzat. 

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment perillosa, 
atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, 
retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament 
aprovat per l’autoritat laboral competent.  

La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 2002. 

Gestió: Deposició de residus especials. 

7. Gestió segons tipologia de residu 

Especials 

• Radioactius 

Es consideren residus radioactius aquells que emeten radioactivitat. Es consideren especials per les següents 
característiques: 

La seva gran perillositat. Quantitats  molt petites poden originar dosis de radiació perilloses per a la salut humana. 

La seva duració. Alguns d’aquests isòtops emeten radiacions durant milers i desenes de milers d’anys. 

Els residus radioactius es poden classificar segons:  

• El seu estat físic: sòlids, líquids i gasosos.  

• El tipus de radiació que emeten: alfa, beta i gamma.  

• El seu període de semidesintegració: vida curta o vida llarga.  

• La seva activitat específica: activitat alta, mitjana, i baixa.  

Des del punt de vista de la seva gestió, l’Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA (ENRESA) proposa la 
següent classificació: 

Residus de baixa i mitjana activitat (RBMA): Són aquells residus que tenen una activitat específica baixa, 
radionúclids emissors beta-gamma amb períodes de semidesintegració inferiors a 30 anys i contingut limitat en 
emissors alfa de vida llarga (períodes de semidesintegració de varis milers d’anys). 

Residus d’alta activitat (RAA): Estan formats, principalment, pel combustible nuclear gastat, si aquest no es 
reprocessa, o pels subproductes que apareixen si es reprocessen. Tenen una elevada activitat específica en 
emissors de vida curta, contenen radionúclids emissors alfa de vida llarga en concentracions apreciables, i poden 
ser grans productors de calor.  

Amb la fita d’unificar els diferents criteris existents en els diversos països membres, la Comissió Europea ha portat 
a terme la següent classificació que va entrar en vigor l’1 de gener de 2002: 

• Residus radioactius de transició: residus, principalment d’origen mèdic, que es desintegren durant el 
període d’emmagatzematge temporal, poden gestionar-se com a residus no radioactius, sempre que es 
respectin uns valors de desclassificació.  

• Residus de baixa i mitjana activitat: la seva concentració en radionucleids és tal que la generació d’energia 
tèrmica durant la seva evacuació és suficientment baixa.  

• Residus de vida curta: residus radioactius que contenen núclids,  la mitjana de vida dels quals és inferior o 
igual a la del Cs- 137 i el Sr- 90 (trenta anys, aproximadament), amb una concentració limitada de 
radionúclids alfa de vida llarga (4.000 Bq/g en lots individuals de residus i a una mitjana general de 400 Bq/
g en el volum total de residus). 

• Residus de vida llarga: radionúclids i emissors alfa de vida llarga, la seva concentració és superior als 
límits aplicables als residus de vida curta. 

• Residus d’alta activitat: residus amb una concentració tal de radionúclids que s’ha de tenir en compte la 
generació d’energia tèrmica durant el seu emmagatzematge i evacuació. Aquests tipus de residus 
s’obtenen principalment del tractament/condicionament del combustible gastat. 

• Contenidor de residus especials 

Residus procedents d’incendis a l’obra. LER (Segons els materials que s’han cremat). 

Després de l’incendi, els responsables de l’obra s’han de posar en contacte amb l’Empresa Nacional de residus 
radioactius (ENRESA) per definir-ne la gestió més adient. En qualsevol cas, s’han d’establir mesures perquè els 
líquids resultants de l’incendi no penetrin en cap medi aquàtic. 

La tipologia dels residus d’un incendi està íntimament lligada als materials cremats, però, en general, són 
especialment preocupants les aigües d’extinció en incendis que han afectat productes químics. 
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Número d’instal·lacions radiactives per comunitat autònoma en Espanya (Segons wwww.enresa.es ) 

Gestió de parallamps radioactius.  

Quan en tasques de deconstrucció es localitzi un parallamps que pugui ser radioactiu, s’ha de fotografiar i enviar la 
fotografia per correu a ENRESA, C/ Emilio Vargas, 7, 28043 Madrid, o per correu electrònic a bbac@enresa.es, 
perquè els tècnics d’aquesta empresa l’identifiquin. Segons el resultat d’aquesta identificació, si el parallamps és 
radioactiu, ENRESA el retira gratuïtament; si és no radioactiu, es gestiona com a ferralla. 

Els parallamps radioactius estan proveïts de fonts radioactives perquè es creia que se n’incrementava l’eficàcia. 
Posteriorment es va demostrar que això no era cert. L’any 1986 es va prohibir la instal·lació d’aquest tipus de 
parallamps i es va donar el termini d’un any per legalitzar-los com a instal·lació radioactiva o solicitar-ne la retirada. 

D’aquesta manera, es volia evitar que aquestes fonts, la radioactivitat de les quals es perllonga durant més temps 
que la vida dels edificis on estan instal·lades, acabessin en abocadors on poden ser perilloses per a la salut 
pública. 

Gestió de detectors de fum amb font radioactiva en desús.  

En general, per a la gestió d’aquests materials, cal contactar amb el subministrador d’aquests equips, i si no és 
possible cal entregar-los a ENRESA. Els models més recents, que compleixen els requisits de l’administració i per 
tant es consideren “homologats”, es poden gestionar com a residus convencionals quan així ho permetin les 
corresponents autoritzacions atorgades als distribuïdors o quan ho decideixin les autoritats corresponents. En cas 
de dubte, es pot recórrer: al subministrador, segons l’autorització que tingui, al Consell de Seguretat Nuclear (91 
346 01 00), al Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) (93 322 66 33) i a ENRESA (91 566 81 00). 

La radioactivitat continguda en aquests detectors és normalment molt baixa. Aquest fet i les característiques del 
seu disseny fan que el risc sigui pràcticament nul per als seus usuaris, tret que s’acumulin en grans quantitats i es 
manipulin indegudament. 

8. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el projecte 
executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de cara a poder 
reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar a la 
propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. Caldrà deixar constància, en el pla 
de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així com de l’acceptació de la reutilització de 
residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. És important que la planificació de l’execució de 
l’obra tingui en compte que habitualment els residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos 
pels quals s’utilitzaran. Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 
l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà 
necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final que tots els 
operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. Cal portar un control visual de la qualitat dels 
granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la 
al cap d’obra amb la intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en 
compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus 
petris. Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una 
operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i legals per a 
l’ús al qual es destinin.

9. 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 
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�

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 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. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els 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  � Poda  

� Orgànica  � Terres

Especials 

� Especials � Amiant �  Tòners

� Aerosols

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els 
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

10. Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una 
solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el 
volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i 
l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que 
són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en 
la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna 
operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui 
tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, 
per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per 
a la salut humana o el medi ambient. En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir 
de l’aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 
que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta 
informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació 
referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. Serà necessari informar-se en cada comunitat 
Autònoma de les instal·lacions existents. Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la 
seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). Cada comunitat 
autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

• A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

• B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat 
Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents 
següents: 

• Fitxes d’acceptació. 

• Fulls de seguiment. 

• Fulls de seguiment itinerant. 
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• Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l’autoritat 
corresponent.. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construcció 
i demolició.  Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la 
normativa d’aplicació. Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a 
l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

S’estableixen les següents prescripcions especifiques en lo relatiu a la gestió de residus:   

• Es prohibeix la deposició a la deixalleria de residus procedents de construcció i demolició, que no hagin 
estat sotmesos ha alguna operació de tractament previ.  

• A part de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra 
estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa, un pla que reflecteixi com es portarà a cap les 
obligacions que li afectin en relació amb els residus de construcció i demolició que es produiran a l’obra. 
Aquest pla, una vegada hagi estat aprovat per la direcció facultativa, i hagi estat acceptat per la propietat, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  

• El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i 
sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a entregar-los a un gestor de residus 
o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de 
construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, 
reciclat o altres formes de valorització.  

• L’entrega dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el que figuri, al menys, la identificació del posseïdor i del productor, la obra de 
procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en 
metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, e tipus de residus entregats, codificats amb 
referència a la llista europea de residus publicada per la “Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero del 2002” 
o la norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí.  

• El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobi en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

• Quan el gestor, al que el posseïdor entregui els residus de construcció i demolició, efectuï únicament 
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document d’entrega haurà de 
figurar també el gestor de valorització o d’eliminació posterior, al que es destinaran els residus. En tot cas, 
la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió de residus de construcció i demolició per part dels 
posseïdors als gestors, es regirà pel que hi ha establert a l’article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril. 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

De les operacions de gestió de residus triades en l'apartat 8 d'aquest Estudi de Gestió de Residus, on s'ha 
especificat el tipus de separació selectiva a tenir en compte durant la fase d'execució, es dedueix el nombre de 
contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai per l'aplec de residus a l'obra. 

Per tal d'identificar la zona reservada per a la gestió dels residus caldria adjuntar plànols senyalitzant les 
instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d'aplec de residus a l'obra). 

Si s'escau, aquests plànols hauran d'indicar la localització dels punts de l'obra susceptibles d'admetre material 
reutilitzat o reciclat, tot i que tal i com s’apunta, no es preveu de reciclar materials, sinó més aviat traslladar alguns 
elements constructius per tal de no fer-ne de nous (tipus portes, etc) en alguns casos comptats. En cas que si que 
hi siguin, aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre 
de residus Especials, tot i que aquesta opció no és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que 
dificulta el reciclatge. En cas d'optar per aquesta via de gestió, s'aconsella justificar la decisió.  

Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de Residus. 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA EGR  "13



PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de residus i 
desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa 
d'aplicació i a l'Estudi. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d'ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.  

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a 
l'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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MARC LEGISLATIU 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 

- 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 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) 

- 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 la construcció. 

- Decret 201/1994, de 26 juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 

- Reial Decret 833/1988, pel que s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, Bàsica de 
Residus Tòxics i Perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

- Plan Nacional de residus de la construcció y demolició (PNRCD) 2001-2006. 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos. 

A la web de l'agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus. 

Duran Arquitectes S.L.P. 

Terrassa, desembre del 2018 
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FITXA JUSTIFICATIVA DEL ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 11428,38 6722,58

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 11428,38 t 6722,58 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 6397,196 0,082 4569,426

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

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

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

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

betums 170302 0,009 2970,127 0,001 3807,855

fibrociment 170605 0,010 76,157 0,018 30,463

definir altres: - 0,000 - 0,000

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

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

0,7556 9443,48 t 0,7544 8407,74 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 392,4452 0,0896 409,2835

obra de fàbrica 170102 0,0150 167,3964 0,0407 185,9756
formigó 170101 0,0320 166,6195 0,0261 119,0335

petris 170107 0,0020 35,9157 0,0118 53,9192
guixos 170802 0,0039 17,9441 0,0097 44,4148
altres 0,0010 4,5694 0,0013 5,9403

   embalatges 0,0380 19,4977 0,0285 130,3657

fustes 170201 0,0285 5,5153 0,0045 20,5624
plàstics 170203 0,0061 7,2197 0,0104 47,2936

paper i cartró 170904 0,0030 3,7926 0,0119 54,2848
metalls 170407 0,0004 2,9701 0,0018 8,2250

totals de construcció 411,94 t 539,65 m3

- altres
-
-
-
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-

Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

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

situació
Comarca : comarca

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

municipi

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

obra

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

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

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

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 8067,1
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 8067,1

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 166,62
Maons, teules i ceràmics 40 167,40
Metalls 2 2,97
Fusta 1 5,52
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 3,79
Paper i cartró 0,50 3,79
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si si

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

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
8067,09

R.D. 105/2008

si no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

8067,09

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasosque contenenrestes dematèries perilloses,vernissos, pintures,disolvents, desencofrants,etc... iels materialsque haginestat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

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

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

si inert
si no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* Alacel·la projecte apareixenperdefectelesdadesdelR.D.105/2008.Espermetlaposibilitatd'incrementarlesfraccionsquese separen,per poder-nemillorar lagestió, però en 
cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 8067,09

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 160,70 -

Maons i ceràmics 251,07 -

Petris barrejats 6.241,52 93.622,74

Metalls 11,10 -

Fusta 27,76 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 63,85 -

Paper i cartró 73,28 -

Guixos i no especials 67,98 1.019,69

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 5.181,73

12.078,98 301.911,59
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

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

175423,67 40335,47

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

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permetsaber ambexactitut quinselements contaminantso no,i ambquines proporcionshi sónpresents (dinsel costs'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

642,78

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 20.146,08

55,52 44,41

1.255,34 1.004,27

366,42 293,14

766,16

62.180,75

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

879,41

69.233,82 74.821,73 75.027,55

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00
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333,11 138,80 111,04

- -

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

520.994,70

- 339,90

133,24

3.012,81

-31.207,58

1.928,34 803,48

207.269,16

319,23 255,39

72676,53

Valoritzador / Abocador          

Costos*

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

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà
fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

adreça codi del gestor

unitats -

unitats -

unitats -

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

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la
direcció facultativa.

documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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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.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

T 13714,06 T
T 7884,34 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 13714,06 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 7884,34 T 11 euros

Tones

euros237.582,40Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

11428,38

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

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

euros/T 150854,66

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 86727,74

21.598,4

***Dipòsit mínim 150€
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9855,42Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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CLAVEGUERAM 

1. Introducció 

L’objectiu del present annex és descriure i justificar les actuacions puntuals que el projecte recull en matèria de 
drenatge superficial del sector del Pla de Millora PM-PRPA035. Concretament en l’àmbit del polígon 1, entre les 
parcel·les limitades per la Rambleta del Pare Alegre, a ponent, el carrer Tren Baix a llevant, el carrer Gasómetre al 
nord i el carrer del Doctor Torras i Bages al sud. I l’avanç del àmbit del polígon 2 que complementa el carrer del 
Tren Baix entre les cruïlles del carrer Pintor Fortuny al nord i el carrer del Gasómetre al sud i les corresponents 
cruïlles. 

2. Estat actual 

La xarxa actual és de tipologia unitària. 

Ens trobem amb un col·lector de xarxa residual amb traçat per el centre del carrer Tren Baix, un col·lector en alta 
per el centre de la Rambleta del Pare Alegre i col·lectors de xarxa Aquatec amb traçat per tots els carrers 
transversals. 

El carrer Tren Baix i els seus transversals recullen les aigües pluvials mitjançant embornals de 70x30cm a banda i 
banda. 

El pendent mig dels carrer es situa al voltant del 2%, les aigües son conduïdes a banda i banda de la calçada on 
es situen els embornals de pluvials, a través del bombament en el centre de la calçada. Únicament el tram de 
carrer del Tren Baix entre els carrers de Sant Sebastià i del Gasòmetre contempla la recollida d’aigües a un costat 
de la calçada sentit nord-est. 

3. Proposta 

3.1 Xarxa de col·lectors 

Les actuacions en el clavegueram consisteixen en mantenir la xarxa de col·lectors original afegint les noves 
connexions, afectant mínimament a aquesta. 

Es planteja una nova xarxa a la zona de la rotonda del carrer de la Rambleta del Pare Alegre, per tal d’evitar 
múltiples connexions a la xarxa existent i grans afectacions a aquesta. Al llarg del recorregut d’aquesta nova xarxa 
s’incorporen nous pous de connexió al inici i final d’aquesta nova xarxa així com varis pous de registre prefabricats 
al llarg del nou recorregut. 

3.2 Drenatge superficial. Vials 

TIPOLOGIA D’EMBORNALS  

Els nous embornals proposats seran de tipus sifònic prefabricat de polipropilè model A-23 de mides 740x310mm i 
700mm d’alçada de la casa Fàbregas o equivalent amb tapa tipus burgo D4Ad en foneria dúctil classe D-400 

DIMENSIONAMENT  

Per al dimensionament es pren com a referència les taules que Bcasa ha definit per a cada tipologia d’embornal i 
en funció del pendent del carrer la disposició en calçada. 
Es preveu la substitució de tots els embornals actuals i amb la nova urbanització s’estudien les recollides de cada 
un dels carrers amb les seves respectives seccions per tal de fer una nova proposta d’ubicació del embornals 
eficient i d’acord amb la nova proposta. 

El pendent mig dels carrer es situa al voltant del 2%. A partir de les recomanacions de BCasa s’ha considerat una 
àrea per embornal de 75m2. Tenint 2 punts baixos per secció i una amplada de carrer d’aproximadament 12m surt 
una equidistància de 25m per parella d’embornals.  

DISTRIBUCIÓ D’EMBORNALS 

Les aigües son conduïdes a banda i banda de la calçada on es situen els embornals pluvials, a través del 
bombament que es preveu al paviment de la calçada. 

Als plànols de la documentació gràfica del projecte es defineix la ubicació final dels embornals projectats, així com 
els embornals a eliminar i els nous pous de registre i de connexió. 

ESCOMESES 

Per racionalitzar i minimitzar el nombre de connexions s’han distribuït els embornals d’acord amb els següents 
criteris:  

Embornals principals. Connexió directa a col·lector. Aquests embornals connectaran amb col·lector PVC Ø300mm 
al col·lector de drenatge.  

Embornals secundaris. Connexió a embornals principals. Connectaran als embornals primaris amb col·lector PVC 
Ø250mm.  

Els tubs de les escomeses seran de PVC amb el definit, SN4, amb un espessor de paret interior mínim de 6mm, 
autoportants, amb acabat interior llis i amb garantia d’alta resistència als impactes, l’abrasió i la corrosió segons 
normativa vigent.  

3.3 Drenatge superficial. Places 

A les places, s’incorporen nous embornals adequats a la nova urbanització en els punts on es necessari, segons 
es troben grafiats a la documentació gràfica del projecte. 

Les zones verdes preveuen rases de drenatge de 60x60. 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA CÀLCULS HIDRÀULICS  "2



3.4 Altres Actuacions 

POUS DE REGISTRE  

El projecte preveu el recrescut i enrasat dels pous de registre existents a l’àmbit per adequar-los a les rasants de 
carrer de la nova urbanització en cas de ser necessari. 

S’incorporen nous pous de registre al llarg del nou col·lector paral·lel a la xarxa existent amb traçat per la Rambleta 
del Pare Alegre, en el tram de la nova rotonda. 

El traçat del nou col·lector incorpora pous de connexió al inici i final d’aquesta nova xarxa, per fer la connexió amb 
la xarxa existent. 

NETEJA I MILLORA PUNTUAL DE LES REIXES INTERCEPTORES  

S’ha previst dotació econòmica, a disposició de la Direcció Facultativa, per a la neteja i/o renovació de les 
canaletes interceptores existents que es puguin trobar malmeses o es puguin veure afectades durant els treballs 
d’obra.  

Duran Arquitectes S.L.P. 

Terrassa, desembre del 2018 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA CÀLCULS HIDRÀULICS  "3



 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I
DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA

CARRER DEL TREN BAIX - 08223-08224 TERRASSA

XI. PLA DE TREBALLS

Tècnics Promotors

Duran Arquitectes S.L.P Distrito Inversión Óptima, S.L.
Passeig Comte d’Ègara 2, 2n-5ª Avda. Torre Romeu, 77-89 nau 3
08221 Terrassa 08210 Barberà del Vallès
www.duranarquitectes.com 

desembre 2018

http://www.duranarquitectes.com


DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

1807 PRESSUPOST V2 FASE I PUBL - PAU1 Públic

Codi Descripció Dur. 13 20 27
Juny 2019

3 10 17 24
Juliol 2019
1 8 15 22 29

Agost 2019
5 12 19 26

Setembre 2019
2 9 16 23 30

Octubre 2019
7 14 21 28

Novembre 2019
4 11 18 25

Desembre 2019
2 9 16 23 30

Gener 2020
6 13 20 27

Febrer 2020
3 10

1 Presupuesto 1807 242

0000 Tasca inici 0

1.1 FASE I 242

0001 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 45

0002 FONAMENTACIO I ESTRUCTURA 15

0003 PAVIMENTS 50

1.1.1 INSTAL·LACIONS 131

0004 SANEJAMENT I CANALITZACIONS 22

0005 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 20

0006 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 20

0007 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 15

0008 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 20

0009 INSTAL·LACIÓ DE REG 10

0010 COMUNICACIONS 15

0011 SEMAFORITZACIO 15

0012 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 90

0013 MOBILIARI 15

0014 JARDINERIA 35

0015 GESTIO DE RESIDUS 160

0016 SEGURETAT I SALUT 160

0017 CONTROL DE QUALITAT 160

ZZZZ Tasca fi 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 27/12/2018Última anàlisi: 03/06/2019Inici real: 03/06/2019          Fi actual: 30/01/2020Fi contr: 30/01/2020Inici contr: 03/06/2019PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU1 DEL PM-RPA035



PAU1 Públic

EUR

HISTOGRAMA DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS Data: 27/12/18ACUMULAT
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PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I
DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA

CARRER DEL TREN BAIX - 08223-08224 TERRASSA

XII. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Tècnics Promotors

Duran Arquitectes S.L.P Distrito Inversión Óptima, S.L.
Passeig Comte d’Ègara 2, 2n-5ª Avda. Torre Romeu, 77-89 nau 3
08221 Terrassa 08210 Barberà del Vallès
www.duranarquitectes.com

desembre 2018

http://www.duranarquitectes.com


El pressupost per a coneixement de l’administració és el que s’especifica a continuació: 

El total del Pressupost per al Coneixement de l’Administració (IVA no inclòs) del “Projecte executiu d’urbanització 
corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds 
publica de l’àmbit dels dos polígons, a Terrassa” ascendeix a la quantitat de 3.225.467,36 € 

(TRES MILIONS DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS I TRENTA-SIS 
CÈNTIMS).  

El total del Pressupost per al Coneixement de l’Administració (IVA inclòs) del “Projecte executiu d’urbanització 
corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds 
publica de l’àmbit dels dos polígons, a Terrassa” ascendeix a la quantitat de 3.902.815,50 € 

(TRES MILIONS NOU-CENTS DOS MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS). 

Terrassa, desembre del 2018 

Duran Arquitectes S.L.P       Distrito Inversión Óptima, S.L. 

Tècnics          Promotor

Pressupost d’Execució Material del projecte 2.391.997,73 €

Despeses generals 13% 310.959,70 €

Benefici industrial 6% 143.519,86 €

Pressupost d'Execució per Contracte 2.846.477,30 €

Honoraris Tècnics de Redacció de Projectes 52.818,75 €

Direcció d’Obres 52.818,75 €

Direcció d’Execució Material i Control de Qualitat 48.812,73 €

Coordinació de Seguretat i Salut 28.345,42 €

Topografia 7.060,00 €

Estudis Geotècnics 2.246,00 €

Inspecció amb càmara col·lector 1.880,00 €

Previsió de costos màxims de descontaminació del sòl segons l’estudi 185.008,41 €

Total 3.225.467,36 €

IVA 21% 677.348,15 €

Total iva inclòs 3.902.815,50 €
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XIII. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Tècnics Promotors

Duran Arquitectes S.L.P Distrito Inversión Óptima, S.L.
Passeig Comte d’Ègara 2, 2n-5ª Avda. Torre Romeu, 77-89 nau 3
08221 Terrassa 08210 Barberà del Vallès
www.duranarquitectes.com 

desembre 2018

http://www.duranarquitectes.com


 

 

 

 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Moviment de terres
Excavacions

L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT DE L'OBRA

Objectiu:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

TALUSSOS RESULTATS DE L'EXCAVACIÓ Verificació 1 per cada 500
metros cuadrados

GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES Verificació 1 per cada 500
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'execució

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
Consideracions sobre l'Autocontrol de la Constructora
Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Moviment de terres
Reblerts

L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT DE L'OBRA

Objectiu:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Execució Verificació 1 per cada 200
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'execució

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
Consideracions sobre l'Autocontrol de la Constructora
Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

Pàg. 1 de 29

PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Projecte executiu d'urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic
del projecte d'urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds públiques de
l´àmbit dels dos polígons, a Terrassa.
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PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Moviment de terres
Rases i pous

L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT DE L'OBRA

Objectiu:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

FONDARIA DE L'EXCAVACIÓ Verificació 1 per cada 500
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'execució

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
Consideracions sobre l'Autocontrol de la Constructora
Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Moviment de terres
Eixugades i esgotaments

L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT DE L'OBRA

Objectiu:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Execució Verificació 1 per cada 500
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'execució

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

Pàg. 2 de 29

PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Projecte executiu d'urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic
del projecte d'urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds públiques de
l´àmbit dels dos polígons, a Terrassa.
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Consideracions sobre l'Autocontrol de la Constructora
Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Moviment de terres
Trencaments hidraulics

L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT DE L'OBRA

Objectiu:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Execució Verificació 1 per cada 500
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'execució

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
Consideracions sobre l'Autocontrol de la Constructora
Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Fonaments
Pantalles de formigó armat in situ

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Pàg. 3 de 29

PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Projecte executiu d'urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic
del projecte d'urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds públiques de
l´àmbit dels dos polígons, a Terrassa.
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Documentació previa al subministrament

Documentació durant el subministrament

Documentació després del subministrament

Control previ al subministrament

Control durant el subministrament

Control previ al subministrament d'armadures
elaborades i ferralla armada
Comportament davant l’adherència (per
armadures sense distintiu de qualitat reconegut)
Control previ al subministrament d'armadures
normalitzades: Malles electrosoldades i
armadures bàsiques soldades en gelosia
Control durant el subministrament

Control durant el subministrament: Armadura amb
soldadura resistent
Control després del subministrament o mes
vençut

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT DE L'OBRA

Pàg. 4 de 29

PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Projecte executiu d'urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic
del projecte d'urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds públiques de
l´àmbit dels dos polígons, a Terrassa.

Ref.: 1807 Autor: Marcos Barjola Borrego



 

 

 

 

 

 

Objectiu:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

CONTROL DE GESTIÓ D'APLECS Verificació 1 per cada 250
metros cuadrados

REPLANTEIG DE L'ESTRUCTURA Verificació 1 per cada 250
metros cuadrados

ENCOFRATS I MOTLLES Verificació 1 per cada 250
metros cuadrados

2 - Implantació Verificació 1 per cada 50
metros lineales

Prescipcions sobre el control de l'execució

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
Consideracions sobre l'Autocontrol de la Constructora
Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

UNITAT D'OBRA ACABADA

Objectiu:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

ABANS DE POSADA EN SERVEI: Proves i assaigs
1 per la totalidad

del elemento objeto
de control

Prescipcions sobre el control de l'obra acabada
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Paviments
Solera de formigó

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Pàg. 5 de 29
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Pastes auto-nivellants

Aglomerants i aglomerants compostos, a base de
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls.
Aglomerants i aglomerants compostos, a base de
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls
Productes per a segellat de juntes aplicats en
calent, corrents en revestiments bituminos i
paviments de formigó, també els resistents a
carburants per carreteres, aeroports i altres
paviments de formigó.
Productes de segellat aplicats en fred

Juntes preformades (extruïdes) de cautxú
vulcanitzat per a segellat en paviments de formigó
(col·locació mecànica de junta)
Materials  per a soleres continues i soleres.
Pastes autonivellants
Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de
formigó.
Lligant de soleres: magnèsia caústica i clorur de
magnesi per a soleres contínues de magnèsia.
Àrids i pols mineral, obtinguts de materials
naturals, artificials o riciclats per barreges
bituminoses i tractaments superficials de
carreteres, aeroports i altres zones pavimentades.
Per exemple, la quarcita de les soleres de formigó
pulit
Verificació de la classificació davant del lliscament

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).
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PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Paviments
Paviments de peces rígides

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Adhesius per a rajoles ceràmiques

Documentació d'origen

Per morters industrials, per al ram de paleta,
dissenyats
Per morters industrials, per al ram de paleta,
prescrits.
Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o
reciclats, per a morters per al ram de paleta,
paviments, revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentació, reparacions i pastes
Ciment de ram de paleta per morter de col·locació
de maons, blocs, arrebossats i enlluïts
Ciment comú per morters

Calçs per a  la construcció

Vorades de pedra natural per a ús com a
paviment exterior
Rajoles de pedra natural per ús com paviment
exterior
Rajoles prefabricades de formigó per a ús extern
en trànsit de vianants i vehicles, ús intern i en
cobertes
Rajoles de terratzo per ús interior.

Rajoles de terratzo per ús exterior.

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o
prensat per a ús en paviments interiors i exteriors,
per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes
a reglamentació se substàncies perilloses.
Productes de pedra natural. Plaquetes.
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Productes de pedra natural. Rajoles per
paviments i escales.
Llambordes de pedra natural per a ús com a
paviment
Llambordes d'argila cuita

Llambordes de formigó

Frisos i encanyats de fusta.

Documentació d'origen

Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sòls
en interior i exterior
Pastes auto-nivellants

Aglomerants i aglomerants compostos, a base de
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls.
Aglomerants i aglomerants compostos, a base de
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls
Verificació de la classificació davant del lliscament

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT DE L'OBRA
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Objectiu:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Execució Verificació 1 per cada 100
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'execució

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
Consideracions sobre l'Autocontrol de la Constructora
Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

UNITAT D'OBRA ACABADA

Objectiu:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Obra Acabada Inspeccions 1 per cada 100
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'obra acabada
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Paviments
Paviment continu

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Pastes auto-nivellants

Aglomerants i aglomerants compostos, a base de
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls.
Aglomerants i aglomerants compostos, a base de
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls
Verificació de la classificació davant del lliscament

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

UNITAT D'OBRA ACABADA

Objectiu:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Obra Acabada Inspeccions 1 per cada 100
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'obra acabada
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Paviments
Vorera (urbanització)

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Vorades prefabricades de formigó

Llamborda de formigó

Rigoles i panots prefabricats de formigó

Vorades de pedra natural per ús com paviment
exterior
Ciment de ram de paleta per morter de col·locació
de maons, blocs, arrebossats i enlluïts
Ciment comú per morters

Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o
reciclats, per a morters per al ram de paleta,
paviments, revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentació, reparacions i pastes
Per morters industrials, per al ram de paleta,
dissenyats
Per morters industrials, per al ram de paleta,
prescrits.
Calçs per a  la construcció

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT DE L'OBRA

Objectiu:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Execució Verificació 1 per cada 200
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'execució

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
Consideracions sobre l'Autocontrol de la Constructora
Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

UNITAT D'OBRA ACABADA

Objectiu:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Obra Acabada Inspeccions 1 per cada 200
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'obra acabada
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
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PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Paviments
Vials (urbanització)

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Àrids per a capes granulars i capes tractades amb
conglomerants hidràulics per al seu ùs en capes
estructurals de ferms.
Àrids lleugers per barreges bituminoses,
tractaments superficials i aplicacions en capes
tractades i no tractades
Àrids i pols mineral, obtinguts de materials
naturals, artificials o riciclats per barreges
bituminoses i tractaments superficials de
carreteres, aeroports i altres zones pavimentades.
Àrids lleugers per barreges bituminoses,
tractaments superficials i aplicacions en capes
tractades i no tractades
Àrids i pols mineral, obtinguts de materials
naturals, artificials o riciclats per barreges
bituminoses i tractaments superficials de
carreteres, aeroports i altres zones pavimentades.
Tractament superficial (almenys una capa de
lligant i almenys una capa de graveta) d'àrees
sotmeses a trànsit
Lletada bituminosa per a tractament superficial de
carreteres o paviments (majors de 500 m2 i
continus)

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
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Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT DE L'OBRA

Objectiu:Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Execució Verificació 1 per cada 200
metros cuadrados

Control general - Execució Verificació 1 per cada 100
metros lineales

Prescipcions sobre el control de l'execució

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
Consideracions sobre l'Autocontrol de la Constructora
Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

UNITAT D'OBRA ACABADA

Objectiu:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Control general - Obra Acabada Inspeccions 1 per cada 200
metros cuadrados

Prescipcions sobre el control de l'obra acabada
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)
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PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Instal·lacions
Gas

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Juntes elastomèriques utilitzades en tubs i
accessoris per a transport de gasos i fluids
hidrocarbonats
Vàlvula de connexió de seguretat per a tubs
flexibles metàl·lics, destinats a la unió d'aparells
domestics que utilitzen combustible gasosos
Sistemes de detecció de fugues

Equips per a centres d'emmagatzematge i
distribució d'envasos de GLP amb capacitat des
de 500 fins a 250.000 [kg]. Emmagatzematge a
l'aire lliure realitzat amb material de classe A2-s3,
d0.
Equips per a instal·lacions d'enmagatzematge de
GLP.
Equips per a Plantes satèl·lits de GNL (gas natural
liquat)
Equips per a estacions de servei per a vehicles a
gas amb GLP
Equips per a estacions de servei per a vehicles a
gas amb GNC (gas natural comprimit)
Equips per a instal·lacions d'envasos de gasos
liquats del petroli (GLP) per a ús propi.
Equips per a instal·lacions receptores de
combustibles gasosos, instal·lacions de calderes a
gas per a calefacció i/o aigua calenta de potència
útil superior a 70 kW.
Equips per a instal·lacions receptores de
combustibles gasosos, instal·lacions receptores
subministrades per xarxes amb pressió d'operació
més gran a 5 bar.
Equips per a instal·lacions receptores de
combustibles gasosos, trams soterrats
d'instal·lacions receptores
Tubs flexibles no metàl·lics, amb armadura i
connexió mecànica per a unió de recipients de
GLP a instal·lacions receptores o aparells que
utilitzen combustibles gasosos, de diàmetre
interior < 6 mm.
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de coure,
sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions
sanitàries i de calefacció.
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Inversors automàtics de cabal < 100 [kg/h]
destinats a gas butà, propà i les seves mescles
Aparells a gas

Tubs flexibles metàl·liques corrugades per a
connexió d'aparells domèstics que utilitzen
combustible gasoso
Per alimentació de sistemes de
calefacció/refrigeració d'edificis. No inclou
magatzem substàncies perilloses.
Per alimentació de sistemes de
calefacció/refrigeració d'edificis. No inclou
magatzem substàncies perilloses. Per a
instal·lacions de
transport/retirada/emmagatzematge de
combustible líquid per a calefacció/refrigeració
d'edificis. Amb resistència a foc classe A1.
Dispositius de prevenció del vessament per a
tancs estàtics de combustibles líquids de petroli
Sistemes separadors de liquids lleugers

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Instal·lacions
Telecomunicacions (ICT)
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RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions

Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions

Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions

Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions

Aparells per a instal·lacions de telecomunicacions

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Instal·lacions
Sanejament

Evacuació d'aigües residuals i pluvials
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RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Tubs accessoris i peces especials de foneria dúctil
i les seves unions, per a col·lectors i escomeses
de sanejament a l'exterior dels edificis. Soterrades
o aèries, amb o sense pressió i en sistemes
separatius o unitaris.
Tubs de PVC-U

Tubs amb capes interiors i exteriors llises de PVC-
U unides per una capa espumada de PVC-U o per
nervis de PVC-U compacte
Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil
clorat) per a evacuació d'aigües residuals a
l'interior dels edificis.
Canonades de gres per sanejament, accessoris i
juntes, per evacuació d’algues residuals, pluvials i
superficials, que funcionen per gravetat o sota
lleugera pressió.
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no
plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió.
Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

Tubs de Formigó, canalitzacions a baixa pressió

Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent
soldats longitudinalment amb maniguet acoplable
per a canalització d'aigües residuals
Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats
longitudinalment amb maniguet acoplable per a
canalització d'aigües residuals
Sistemes de canalització de polietilè soterrats i
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en
operacions que operen a temperatura constant.
Tubs i accessoris de foneria, unions i peces
especials per a xarxes d'evacuació d'aigües en
edificis.
Tubs i peces complementàries prefabricades de
formigó amb fibra d'acer i formigó armat amb
unions flexibles per a aigües negres, pluvials i
superfície per gravetat.
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT)
o sense (NT) amiant destinades a clavegueram,
sanejament i drenatge.
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no
plastificat) amb tubs de paret estructurada per a
evacuació d'aigües residuals.
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Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions
soterrades per a evacuació i sanejament.
Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions
soterrades per aplicacions amb o sense pressió.
Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions
d'aigua de superfície o sanejament soterrades,
exteriors als edificis per aplicacions sense pressió.
Tubs ABS (material plàstic acronitril-butadiè-
estirè), per a evacuació d'aigües residuals en
l'interior de l'estructura dels edificis a baixa i alta
temperatura.
Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers d'estirè)
per a evacuació d'aigües residuals a l'interior dels
edificis.
Canalons amb ràfec i baixants externs d'aigües
pluvials de xapa de zinc, acer inoxidable, xapa
d'acer amb recobriment metàl·lic per immersió en
calent, xapa d'acer recobert de metall o
recobriment orgànic, xapa d'alumini o de xapa de
coure.
Canalons suspesos i els seus accessoris de PVC-
U
Juntes elastomèriques de cautxú vulcanitzat per a
estanquitat en unions de canonades d'aigua no
potable, calent (WF i WD), freda (WC) o freda
resistent a olis (WG)
Juntes elastomèriques de cautxú vulcanitzat (amb
o sense copolímer de isoprè-isobutilè) per a
canalitzacions d'aigua i drenatge, per a
subministrament d'aigua potable calenta (WA, WB
i WE).
Juntes elastomèriques termoplàstiques amb
estanquitat en unions de canonades per a
transport i drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.
Juntes elastomèriques termoplàstiques de
material cel·lular de cautxú vulcanitzat com
estanquitat en unions de canonades per a
transport i drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.
Juntes elastomèriques de poliuretà emmotllat com
estanquitat en unions de canonades per a
transport i drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.
Adhesius per a sistemes de canalització en
materials termoplàstics sense pressió
Plantes elevadores de matèries fecals

Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals

Plantes elevadores de matèries fecals, amb
aplicacions limitades, petits usuaris
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Vàlvules de retenció per a plantes elevadores
d'aigües residuals, fecals i no fecals.
Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes
de desguàs a l'interior d'edificis
Cassoleta per a la recollida d'aigües pluvials de
xapa de zinc, acer inoxidable, xapa d'acer amb
recobriment metàl·lic per inmersió en calent, xapa
d'acer recobert de metall o recobert orgànic, xapa
d'alumini o de xapa de coure.
Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials

Bononera sifònica de foneria

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

UNITAT D'OBRA ACABADA

Objectiu:Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Pla: Cod.: Verificació de Paràmetres d'execució Control Criteris de formació
de lots

Proves d'estanquitat parcial Proves i assaigs 1 per cada zona
común
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Proves d'estanquitat total Proves i assaigs 1 per cada zona
común

Prescipcions sobre el control de l'obra acabada
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Segons l'element)
Consideracions en la recepció de l'obra executada (CTE Art.7.3.):
Certificació de gestió de la qualitat de l'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de l'Edificació (SI/NO)

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Instal·lacions
Sanejament

Drenatge

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Geotèxtils i productes relacionats, per a ús en
fonaments, moviment de terres i estructures de
contenció
Geotèxtil per sistemes de drenatge (D), filtració
(F), o separació (S), amb les següents
combinacions (D), (F), (F+D), (F+S+D), (F+S)
Canals de desguàs de formigó de polimers y PVC
per a recogida d'aigües superficials en zones de
tràfic de persones i/o vehicles, y els seus
elements  (reixes, tapes)
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT)
o sense (NT) amiant destinades a clavegueram,
sanejament i drenatge.
Canaletes de desguàs de formigó, polímer y PVC
per a la recollida d'aigües superficials en zones de
tràfic de persones i/o vehicles, i els seus elements
(reixetes, tapes)
Juntes elastomèriques de cautxú vulcanitzat (amb
o sense copolímer de isoprè-isobutilè) per a
canalitzacions d'aigua i drenatge, per a
subministrament d'aigua potable calenta (WA, WB
i WE).
Juntes elastomèriques termoplàstiques amb
estanquitat en unions de canonades per a
transport i drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.
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Juntes elastomèriques termoplàstiques de
material cel·lular de cautxú vulcanitzat com
estanquitat en unions de canonades per a
transport i drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.
Juntes elastomèriques de poliuretà emmotllat com
estanquitat en unions de canonades per a
transport i drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Instal·lacions
Sanejament

Xarxa de clavegueram

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Tubs de foneria sanejament

Tubs de foneria per a canalitzacions d'aigua

Tubs de PVC-U, canalitzacions a baixa pressió

Tubs de PVC-U, canalitzacions a alta pressió

Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa pressió

Tubs de Formigó, canalitzacions a baixa pressió

Marcs prefabricats de formigó, estructurals o no,
de secció transversal rectangular, monolítics i
projectats com elements continus, utilitzats per
creació de forats per sota del nivell del sòl amb la
finalitat de transport o emmagatzemament
d'aigües residuals, galeries de cables, passatges
soterranis, etc.
Passos d'home i cambres d'inspecció de
fibrociment sense amiant, amb drenatges
soterrats i embornals
Pous de registre i cambres d'inspecció
prefabricats de formigó en massa, amb fibra
d'acer o formigó armat, per a accés, aireig i
ventilació de xarxa de sanejament
Pates per a pous de registre enterrats i altres
cambres visitables enterrades
Escales fixes per a pous de registre, per a xarxes
d'aigües residuals, pluvials i superficials.

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).
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PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Instal·lacions
Electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Instal·lació elèctrica

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Conductors aïllats

Conductors despullats de coure

Conductors despullats d'alumini

Conductors despullats d'alumini-acer, alumini
homogeni i alumini comprimit destinats a línees de
transport i distribució d'energia elèctrica
Cables formats per conductors aïllats amb polietilè
reticulat (XLPE), en feix, a espiral visible, per a
xarxes aèries.
Cables per a xarxes subterrànies.

Tubs rígids per a escomeses aèries posades
sobre façanes
Canals per a escomeses aèries posades sobre
façanes
Caixes generals de protecció

Grau d'inflamabilitat de les caixes generals de
protecció
Caixes de protecció i mesura

Grau d'inflamabilitat de les caixes de protecció i
mesura
Cables no propagadors d'incendi i amb emissió de
fums i opacitat reduïda
Cables no propagadors d'incendi i amb emissió de
fums i opacitat reduïda, amb aïllament de mescles
termostables
Cables no propagadors d'incendi i amb emissió de
fums i opacitat reduïda, amb aïllament de mescles
termoplàstiques
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Cables per a locals amb risc d'incendi o explosió,
amb aïllament mineral i coberta metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi o explosió,
cables armats amb filferro d'acer galvanitzat i amb
coberta externa no metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi o explosió,
cables per alimentar equips portàtils o mòbils,
amb coberta de policloroprè
Cables flexibles exteriors per a serveis mòbils,
amb coberta de policloropeno
Cables flexibles exteriors per a serveis mòbils, per
a instal·lacions temporals d'obres, amb coberta de
policloropeno
Cables flexibles interiors per a serveis mòbils, per
a instal·lacions temporals d'obres
Elements de conducció de cables no propagadors
de la flama
Tubs rígids

Canals

Tubs curvables

Tubs flexibles

Sistemes de tubs soterrats

Canalització elèctrica prefabricada

Canalització elèctrica prefabricada per il·luminació

Tubs per a instal·lacions en obres

Caixes de registre

Conductors de coure per a instal·lacions de presa
a terra
Proteccions

Connectors

Aparells en les instal·lacions d'obres

Transformadors de seguretat per a "Molt baixa
tensió"
Clavilles per a la connexió dels receptors a les
bases de presa de corrent de la instal·lació
d'alimentació
Clavilles per als receptors no destinats a ús en
vivendes
Condensadors

Pàg. 25 de 29

PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Projecte executiu d'urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic
del projecte d'urbanització del PAU2 i dels sòls privats de servituds públiques de
l´àmbit dels dos polígons, a Terrassa.

Ref.: 1807 Autor: Marcos Barjola Borrego

 

 

 

 

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Instal·lacions
Electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Enllumenat

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Control general - Recepció

Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer

Columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini

Columnes i bàculs d'enllumenat de barreja de
polimers compostos, reforçats amb fibres
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Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCÉS CONSTRUCTIU - UNITAT D'OBRA

Instal·lacions
Aigua, ACS, contribució solar

Instal·lació d'aigua

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:Controlar l'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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Tubs de coure per al subministrament d'aigua

Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de coure,
sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions
sanitàries i de calefacció.
Coure i aleacions de coure. Accessoris.

Tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment
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Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al transport de
liquids aquosos incloent l'aigua destinada per al
consum humà.
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i les
seves unions per a canalitzacions d'aigua
soterrades o aèries, amb o sense pressió
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) per
al subministrament d'aigua
Sistemes de canalització en materials plàstics per
a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) no
plastificat (PVC-U).
Sistemes de canalització en materials plàstics per
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur
de vinil clorat (PVC-C)
Tubs de polietilè (PE) per al subministrament
d'aigua
Sistemes de canalització de polietilè soterrats i
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en
operacions que operen a temperatura constant.
Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs
abans del tractament, a pressió màx. De 25 bar i a
temperatura d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en
aplicacions que operen a temperatura constant.
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polietilè
reticulat (PE-X).
Sistemes de canalització en materials plàstics per
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè
(PB)
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda.
Polipropilè (PP)
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè
resistent a la temperatura segons UNE 53 960
EX:2002 per al subministrament d'aigua
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè
reticulat (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per
al subministrament d'aigua
Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament
d'aigua
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport
de liquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al
consum humà. Condicions tècniques de
subministrament.
Tubs d'acer no aleat aptes per a soldar i roscar.
Condicions tècniques de subministrament.
Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils
derivats corresponents, destinats a conducció de
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i altres
usos, tant en negre com galvanitzat.
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV)
basats en resines de polièster insaturat (UP), amb
unions rígides o flexibles, destinades a la
utilització en instal·lacions soterrades.
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Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords
per al transport de liquids aquosos inclòs aigua
per al consum.
Juntes elastomèriques de canonades utilitzades
en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú
vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de
poliuretà vulcanitzat).
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en
materials termoplàstics per a fluids líquids a
pressió

Documents per la recepció dels PEiS: Documents obligatoris Documents voluntaris Documents recomanats

Prescipcions sobre el control de recepció
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(Si s'estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
Activitats de l'empresa Constructora:
Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcció de l'Execució de l'Obra.
Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).
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MEMÒRIA

   
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

   
1.1. Identificació de les obres

El projecte objecte d’aquesta documentació sorgeix de la necessitat de reordenar l’accés sud a Terrassa
augmentant les zones verdes, redefinir l’urbanització de l’àmbit que discorre entre els carrers Tren Baix i
la Rambleta del Pare Alegre, fer més permeables els fronts d’edificació, culminar les testeres dels
conjunts d’edificació existents consolidats i modificar la configuració dels carrers i teixit urbà de la zona.
L’àmbit d’actuació discorre dins el sector del Pla de Millora PM-PRPA035 compres entre les parcel·les
limitades per la Rambleta del Pare Alegre, a ponent, el carrer Tren Baix a llevant, el carrer Pintor Fortuny
al nord i el carrer del Doctor Torras i Bages al sud.

El Pla de Millora Urbana PM-PRPA035 es desenvoluparà en dos polígons d’actuació, el polígon
d’actuació 1 (PAU1) i polígon d’actuació 2 (PAU2) i pretén desenvolupar en l’àmbit delimitat una nova
àrea on poder emplaçar nous usos destinats a potenciar l’activitat econòmica, revitalitzar les plantes
baixes de comerç actuals i dotar aquesta part de la ciutat de nou sostre residencial a més de noves zones
verdes, tot millorant l’espai pel vianant, fer més permeables els fronts edificatoris i millorar, en general, el
teixit urbà de la zona. Es cerca en definitiva la transformació d’aquest sector significatiu de la ciutat.

El present projecte planteja l’urbanització del carrer Tren Baix i les seves cruïlles del primer polígon,
l’anomenat PAU1 del Pla de Millora Urbana PM-PRPA035, aquest discorre entre els carrers Gasómetre i
Doctor Torres i Bages. Així com l’urbanització del tram de la Rambleta del Pare Alegre entre els carrers
de Lepant i Doctor Torres i Bages i les seves cruïlles. De la mateixa manera és presenta en forma
d’annex a nivell de projecte bàsic l’anomenat PAU2 del mateix PM-PRPA035 i dels sòls privats de
servituds publica de l’àmbit dels dos polígons, que disposen d’aparcament sota rasant, els quals
s’executaran posteriorment a l’edificació i formen part dels projectes d’edificació.

Es redacta un projecte “executiu complet” de tot l’àmbit del PAU1 esmenat, amb un seguit d’annexes a
nivell de projecte bàsic del àmbit que inclou l’urbanització del PAU2 i sòls privats de servituds publica de
l’àmbit dels dos polígons (P11), que com s’ha esmenat anteriorment tenen aparcament a sota,
s’executaran posteriorment a l’edificació sota rasant i formen part dels projectes d’edificació.
El projecte desenvolupa un espai destinat a l’ús públic, on es poden realitzar diverses activitats: jugar,
reposar, passejar, entre altres. La disposició dels elements permet també mantenir la funcionalitat actual
dels diferents espais.

Per a tot això, l’espai ha de ser accessible, ha d’estar ben il·luminat i ben equipat, complint amb totes les
exigències normatives com ara la seguretat al risc de caigudes, la seguretat en cas d’incendi, la salubritat
o l’accessibilitat, essent especialment sensible amb l’elecció i disposició del mobiliari i la discapacitat
visual.

El projecte opta per incentivar a la mobilitat sostenible, amb l’augment de vehicles elèctrics, potenciant el
transport public, habilitant l’àmbit amb zones d’estacionament de bicicletes, facilitant una circulació mes
fluida de bicicletes i pacificant el trànsit provinent de les autopistes.

La necessitat de zones verdes i nou arbrat no ve únicament lligada al oci de les persones, sinó també a
presentar un projecte mes permeable, que permeti la respiració fluida entre espais, i és d’aquesta manera
com vetllem per una reducció de la contaminació de CO2 a la vegada que incentivem a les persones cap
a una mobilitat sostenible i la protecció del planeta, donant-li una nova imatge a aquest gran sector
significatiu de la ciutat, una nova identitat i una estètica més agradable i plena de vida.

   
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
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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. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor              : DISTRITO INVERSION OPTIMA S.L.
NIF            : B-64360423
Adreça                 : Avda. de Torre Romeu, 77-89 Nau 3
Població              : Barberà del Vallès

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

Redactor E.S.S.   : Marc Barjola Borrego
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic
Col·legiat  núm.    : 9306
Despatx professional : Duran Arquitectes SLP
Població              : Terrassa

   
4. DADES DEL PROJECTE

   
4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte : Pau Duran i Bros
Titulació/ns  : Arquitecte
Col·legiat  núm.    : 48882/8
Despatx professional : Duran Arquitectes SLP
Població              : Terrassa

   
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
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Coordinador de S & S
designat pel promotor : Marc Barjola Borrego
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic
Col·legiat  núm.    : 9306
Despatx professional : Duran Arquitectes SLP
Població              : Terrassa

   
4.3. Tipologia de l'obra

Projecte de reurbanització al carrer Tren Baix de Terrassa i voltants, amb afectacions a serveis, vials,
senyalització, il·luminació i mobiliari, amb una superfície d'actuació de 28.454.35m2.

   
4.4. Situació

Emplaçament      : carrer del Tren Baix

Codi Postal              : 08224
Població              : Terrassa

   
4.5. Comunicacions

Carretera              : SI
Ferrocarril  : NO
Línia Metro               : NO
Línia Autobús              : SI

   
4.6. Subministrament i Serveis

Aigua                   : SI
Gas           : SI
Electricitat               : SI
Sanejament              : SI
Altres                   :

   
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans

d'evacuació

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...)

Mútua de Terrassa
Plaça del Doctor Robert, 5 08211 Terrassa
93 736 50 50

Bombers
Avinguda de Barcelona, 287 08222 Terrassa
93 783 44 44

Policia
Avinguda de les Glòries Catalanes 08223 Terrassa
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93 728 71 99
   

4.8. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 2.391.997,73€.
(DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB
SETANTA TRES CÈNTIMS).
   

4.9. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8   mesos.
   

4.10. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones.
   

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Enderrocadors.
Operadors de maquinària de moviment de terres.
Operadors de planta de formigons.
Operadors de planta de matxuqueig.
Operadors de planta de prefabricats.
Consolidadors de terrenys.
Col·locadors de panot.   
Col·locadors de vorades.
Col·locadors d’asfalt.
Jardiners
Paletes.
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.   
Soldadors.
Tubers.
Manyans.
Pavimenters.
Impermeabilitzadors.
Instal·ladors de xarxa de sanejament.
Instal·ladors elèctrics.
Instal·ladors de senyalització.
Instal·ladors de sistemes de control.
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia.
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas.
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat.
Instal·ladors d’enllumenat públic.
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons.
Instal·ladors de mobiliari urbà.
Instal·ladors d’equipaments especials.

   
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA,
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA   

Grups electrògens.
Compressors.

MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES
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Màquines per a perforació i demolició.

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.
Carregadores.
Retrocarregadores..
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores)
Transport extravial .(Dumpers).

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ

Compactador vibratori de tambor llis.
Compactador tandem vibratori
Compactador de pneumàtics.
Compactador estàtic de pota de cabra

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

Transport per carretera (Camions)
Cisternes per a combustibles.

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I
FORMIGONS

Centrals de dosificació
Centrals de formigonat
Formigoneres
Sitges per a ciment
Camió formigonera
Autoformigoneres
Bombes de formigó.
Cintes per a col·locació de formigó.
Projectors de morter i formigons
Allisadores de paletes
Vibradors.
Convertidors i grups electrògens
Màquines per a prefabricats de formigó.

MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS

Central de grava-ciment i sòl-ciment
Estabilitzador „in situ“ muntat sobre tractor
Màquina estabilitzadora integral
Estenedores de graves i gravetes autopropulsades
Estenedora lateral de vorals.
Estenedores remolcables acoplables.
Caldera per a recs asfàltics
Camió cisterna de rec asfàltic
Equips per a beurades asfàltiques
Planta asfàltica contínua en fred
Planta asfàltica discontínua en calent
Estenedores asfàltiques sobre rodes
Estenedores asfàltiques sobre cadenes
Fresadora de paviments.
Rectificadora de paviments.
Estenedora de formigó hidràulic sobre cadenes
Estenedora de formigó hidràulic, allisadora de rodets.
Estenedores de formigó per a vorades, mitjanes i cunetes
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Equips per a curat i ranurat de superfícies.
Equips per a canals. Refinadora
Revestidora per a canals a secció completa
Revestidora per a canals a mitja secció.

MÀQUINES PER A CONSERVACIÓ DE CARRETERES

Recicladores de paviment
Màquines per a col·locació de bionda
Escombradores
Fresadores
Falca i fulla per a treure la neu
Rentadora de senyalització
Esparcidora de sal
Plataformes elevadores.

   
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

   
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

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

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

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

• Connexió de servei

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense

pas de vehicles.

• Quadre General

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclòs el neutre).

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78   Ω). 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.
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− Estarà protegida de la intempèrie.
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

• Conductors

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la
seva impressió sobre el mateix aïllament.

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

• Quadres secundaris

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aïllament.

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

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

• Connexions de corrent

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
− Es faran servir els següents colors:

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

− No s’empraran connexions tipus „lladre“.

• Maquinària elèctrica

− Disposarà de connexió a terra.
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres

aparells d’elevació fixos.
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla

normalitzada.

• Enllumenat provisional

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més

pròxim a la virolla.
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la

inaccessibilitat a les persones.

• Enllumenat portàtil
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− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes
indirectes.

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

   
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt
on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització
provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

   
5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

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

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb
risc d’incendis o explosions.

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

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

− Es col·locaran vàlvules 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
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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.

   
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

   
6.1. Serveis higiènics

• Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.
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• 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.

   
6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
   

6.3. 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.

   
6.4. 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.
   

6.5. 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.

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
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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.

   
7. ÀREES AUXILIARS

   
7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de
limitació en altura,  mínima de 4 m.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. 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.

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.
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7.2. 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).

   
7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

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.
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De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
les maniobres.

   
8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, 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.

   
9. 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.

   
9.1. 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)
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− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
− Gasos liquats del petroli.
− Baixos nivells d’oxigen respirable.
− Animals.
− Entorn de drogodependència habitual.

   
9.2. 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.

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.

Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització   

 Pàgina:    14



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.

   
10. 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”.

   
10.1. 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.

   
10.2. 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.
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
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
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT -
MURS GUIA )
MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS

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. )

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES
SOTERRADES

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

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
APARELLS

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

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

   
12. 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).

   
12.1. Procediments d'execució

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.

   
12.2. Ordre d'execució dels treballs
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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.

   
12.3. 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.

   
13. 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.   

   
14. MEDIAMBIENT LABORAL

   
14.1. 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
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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
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.

   
14.2. 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
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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

   
14.3. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

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

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

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

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions

confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

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

Aspiració localitzada

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

   
14.4. 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.
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9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs

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

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

   
14.5. 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

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.
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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.

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
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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.

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)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
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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.

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.
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14.6. 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.

− 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.
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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.

   
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

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

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

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

−− Lliurar el material, no tirar-lo.
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i

embuatada en empenya i turmells.
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada

tipus de material.
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles,

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

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

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

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

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

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

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

− Ús correcte de les ajudes mecàniques.
− Ús correcte dels equips de protecció individual.
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− 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
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.

   
16. 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
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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
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants

o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat
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
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m

amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

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

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

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

   
17. 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

   
18. 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
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harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció
signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 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

   
19. 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.
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5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra

subterranis.

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

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

   
ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
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 SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE
DE LÍNIES SOTERRADES

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

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUIDS

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUIDS

   
   

20. 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.
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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.

• 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.

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

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a
l’obra, etc.)

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
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circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
   

21.1. 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.

   
21.2. 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.
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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.

− 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.

   
21.3. 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.
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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

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.

   
21.4. 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
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Seguretat de l’obra.
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques

metàl·liques es netejarà el paviment.
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre

la calçada.

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

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

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

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

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

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

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

• 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.
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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.

   
21.5. 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.
   

21.6. 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.
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21.7. 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:

− 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
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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.

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.
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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.

   
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

• Arbres i jardins

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.

   
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

   
22.1. 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.

   
22.2. 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
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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.

19.19. 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.

   
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

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.

   
24. 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

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

G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC 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
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA

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)

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
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
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

   
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

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
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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)

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
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
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

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
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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

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

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 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
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
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
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
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

   
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
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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)

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
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
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
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,

pluges o gelada
3
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

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

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

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)

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
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
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
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
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14
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G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS

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

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,

ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)

POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
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)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /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
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
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /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
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
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 14 /26
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
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
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   
G03.G03 MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS
EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O
CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS

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

Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA
COL·LOCACIÓ D'APLECS

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT
FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIALES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES

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

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

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA 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)

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 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 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
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 /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
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /17 /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
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 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 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 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
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
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
1

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar

escales de ma)   
1

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

   

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,
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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)

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
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
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
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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
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

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)

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 4
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treball específic
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
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
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
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
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   
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
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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)

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 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
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
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
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Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

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 O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
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
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
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
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
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 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
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 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
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS

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

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS

IRREGULARITAT DEL TERRENY
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
ÚS DE MAQUINÀRIA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT

COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES.
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

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

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25
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
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
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 /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
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
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 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25

Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització   

 Pàgina:    54



I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   

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)

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
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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
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
3 /4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

   

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
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
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
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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)

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 /11
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
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I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues

4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
21

   

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I
CONNEXIONS

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

Situació: Caiguda dins de rases o pous   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: Àrea de treball   

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: Esllevissades de terres de la rasa

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: Descàrrega a l'obra de materials   

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2
Situació: Treballs simultanis a diferents nivells   

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: Itineraris a obra

Àrea de treball   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4
Situació: Manipulació d'eines i tall de materials

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: Manipulació i projecció de materials   

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: Descàrrega de materials   

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: Transport i descàrrega d'elements   

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4
Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants   

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: Treballs a l'exterior   

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4
Situació: Operació de soldadura   

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: Connexió
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Soldadura   

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: Pols a l'àrea de treball

Gasos de soldadura   

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4
Situació: Arc elèctric

Soldadura   

20 EXPLOSIONS 2 3 4
Situació: Soldadura oxiacetilènica

21 INCENDIS 2 3 4
Situació: Operació de soldadura

Existència d'instal·lacions de gas soterrades   

23 INUNDACIONS 1 3 3
Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades   

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: Àrea de treball   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2
Situació: Maquinària d'excavació   

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: Maquinària d'excavació   

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

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 25
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
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 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 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 14
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20 /21

I0000096 No fumar 20 /21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
10 /20 /21

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
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,

pluges o gelada
3

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys) 3
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16
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I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves   16
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió   16
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas

necesari   
16

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura   16
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides   15
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes

combustibles
21

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o
combustibles   

20 /21

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles   21
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /20 /21 /23

   

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

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

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

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

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
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
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
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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
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
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16

   

G15 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
G15.G01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA,
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUÏDS

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

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

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

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
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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)

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 /11
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
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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

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16 /21

   

G16 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
G16.G01 APARELLS
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL

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
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

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

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)

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
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
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 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
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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
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16

   

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)

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
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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
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16

   

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

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

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
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Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
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)

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
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
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
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
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
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
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

   

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

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

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
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ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

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

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

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
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
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
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
I0000045 Formació 9 /18
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
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
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
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
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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26. Signatures

Marc Barjola Borrego     Distrito Inversión Óptima , SL    

L’autor dels Plecs de L’ESS   El promotor
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PLEC

   
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

   
1.1. Identificació de les obres

   
   

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.

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.
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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

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) :
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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. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

   
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti
amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció,
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.

Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització   

 Pàgina:    3

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:

16. 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.

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d'obra.   

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.   

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
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perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i

treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.   

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

   
2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.   

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
   

2.4. Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte
d'assegurar l'adequació al fi proposat.   En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director
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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:

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
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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 i conforme amb la llei de la subcontractació
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.

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.

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,

Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització   

 Pàgina:    7

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.

35.35. 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 contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició
addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a   
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional,
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autònoms que intervinguin a l'obra.

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidències.   

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor,
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències,
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla
de Seguretat i Salut de l'obra.

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.   
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44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
obra o limítrofs.

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 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.

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra
compleixen totes i cadascunes de 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:

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi
establert.

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels
equips de protecció individual per part dels treballadors.

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
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prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra,
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

   
2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè,
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
59. El deure d'indicar els perills potencials.
60. Té responsabilitat dels actes personals.
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals.
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanència a l’obra.   

   
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

   
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
67. Bases del Concurs.
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i

Salut.
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

Contractista per l’obra en qüestió.
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
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Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

   
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut,
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat,
essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

   
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar,
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S.
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .    

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .      

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
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- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
façanes:

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de
tancaments i coberta.(*).
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l’ESS.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut:

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
− Escales provisionals.
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
− Abalisament i senyalització de zones de pas.
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres

exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i

evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no

transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de

Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,

finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
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- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

   
3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘,
facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el
pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es
tracti d'obres de les Administracions públiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 ,
aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i
salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes ,
subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en
matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les
anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla
de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de
coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment
dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el
supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada
suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una
nova observació.

   
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.
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa
reguladora de l’esmentada jurisdicció.

   
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser
d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

   
4.1. Textos generals

− 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)“.

Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització   

 Pàgina:    15

− “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),
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)”.
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− “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)”.

− 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).
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− “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”.

− “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 327/2009 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)“.

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23
de marzo de 2010).''

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano,
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos
organoestánnicos).''

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''

− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención.”

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
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preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).''

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).''

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de
protección civil ante el riesgo químico.''

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII
(cadmio).''

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).''

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).''

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH).''

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo
general del sector de la construcción.''

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.''

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.''

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales,
así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales
de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.''

− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema
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de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del
Estado.''

− “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

− “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

− “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

− “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.”

− “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos (REACH).”

− “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).”

− “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y
otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

− “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.”

− “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, 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.”

− “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención.”

− “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.”

− “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción
Técnica Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del
Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.”

− “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.”

− ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.”
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− ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se
establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de
conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las
Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.''

   
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.

− “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
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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”.

− ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.''

   
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

− “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
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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
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)”.

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de

Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització   

 Pàgina:    23

aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

−− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de
aplicación de plaguicidas.''

− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.''

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.”

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.”

− ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases
fluorados.''

− ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10.''

− 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
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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]”.

− “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercialización de equipos a presión (refundición).”

− Normes Tècniques Reglamentàries.

   
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

Projecte executiu d’urbanització corresponent al PAU1 del PM-RPA035 i projecte bàsic d’urbanització   

 Pàgina:    25

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).”

− ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).”

− “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de
explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino de los explosivos no
consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.”

− ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos.''

   
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

   
5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en
el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

   
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
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Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.     

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d’obra.   

   
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

   
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment
per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada   
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

   
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

   
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera   
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta
obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:

• Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de
riscos i la recerca de les causes.
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Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
− Investigació Tècnica d'Accidents.

• Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc   

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat   
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

   
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de
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:

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.   

77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
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6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents

en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de
les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a
aquestes funcions.

   
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina

del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència,
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es
revisarà periòdicament el control d'existències.   

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
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- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.      

   
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació
de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de
Prevenció (propi o concertat).

   
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de
màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

   
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

   
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o

Màquines-Ferramentes

• Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament,
desplaçament i accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o
una ferramenta.
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

• Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:

− Nom del fabricant.
− Any de fabricació, importació i/o subministrament.
− Tipus i número de fabricació.
− Potència en Kw.
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si

procedeix.
   

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

• Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

• Emmagatzematge i manteniment

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

   
7.3. Normativa aplicable

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.
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− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori

fins l’1/1/97.
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.   
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270
de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
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− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de
19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

• Normativa d’aplicació restringida

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000),
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

   
8. Signatures

Signen a Terrassa a 13 de desembre de 2018
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Marcos Barjola Borrego     Distrito Inversión Óptima S.L.
L'autor de l'Estudi de Seguretat i Salu    El promotor
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Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 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.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 2)

24,72 10,000 247,20

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.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 1)

13,37 20,000 267,40

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 3)

6,80 20,000 136,00

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 4)

0,81 80,000 64,80

5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 5)

1,58 20,000 31,60

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 7)

39,85 5,000 199,25

7 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

2,71 5,000 13,55
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ESS Pressupost

PRESSUPOST Data: 19/12/18 Pàg.: 2

elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 6)

8 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.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 8)

6,34 15,000 95,10

9 H1462242 u Parella de botes de seguretat 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, amb plantilles i puntera metàl·liques.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 9)

25,02 20,000 500,40

10 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.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 10)

68,85 5,000 344,25

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 11)

25,71 10,000 257,10

12 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.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 12)

22,41 20,000 448,20

13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra

6,29 15,000 94,35
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les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 13)

TOTAL Capítol 01.01 2.699,20

Obra 01 Pressupost 1807

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 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. Inclou malla d'ocultació, senyalització
provisional i enllumenat intermitent provisional.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 21)

4,41 2.535,000 11.179,35

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 26)

7,30 485,000 3.540,50

3 H1532581 u Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, de
mides 100x200cm, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb baranes
de protecció ambdos costats, amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 17)

41,23 50,000 2.061,50

4 H1533591 u Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, de
mides 250x300cm, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb barana
de protecció ambdos costats, amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 18)

96,71 50,000 4.835,50

5 H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer
gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i
baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i
intermedi i amb desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 15)

9,85 64,000 630,40

6 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.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

15,27 8,000 122,16
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(P - 14)

7 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 - 16)

2,62 900,000 2.358,00

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 20)

50,04 32,000 1.601,28

9 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 - 19)

0,26 400,000 104,00

TOTAL Capítol 01.02 26.432,69

Obra 01 Pressupost 1807

Capítol 03 SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord
amb la DT.
(P - 23)

24,69 10,000 246,90

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 22) 13,71 10,000 137,10

3 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 - 25)

48,99 10,000 489,90

4 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 - 24)

39,14 10,000 391,40

TOTAL Capítol 01.03 1.265,30

Obra 01 Pressupost 1807

Capítol 04 INSTAL·LACIONS DE BENESTAR I HIGIENE

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 37) 22,79 32,000 729,28

2 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 29)

17,91 20,000 358,20

3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 32)

32,35 8,000 258,80

4 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 31)

21,54 3,000 64,62

EUR
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5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 30)

17,01 7,000 119,07

6 HQU21301INGNu Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta. Article: tipus ref. B82401001 de la serie Materials per a junts
de BUTECH o equivalente .
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 34)

48,15 1,000 48,15

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 33)

2,23 20,000 44,60

8 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment, transport, muntatge i desmuntatge inclòs. (P - 27)

142,62 8,000 1.140,96

9 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.
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i
confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les
casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i
descendent en funció del volum de treballadors simultanis presents a
cada fase d'obra. Transport, muntatge i desmuntatge inclòs.
(P - 28)

182,39 8,000 1.459,12

TOTAL Capítol 01.04 4.222,80

Obra 01 Pressupost 1807

Capítol 05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)

131,99 1,000 131,99

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 36)

87,98 1,000 87,98

TOTAL Capítol 01.05 219,97

EUR
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S’adjunta l’estudi lumínic realitzat per verificar la correcta col·locació dels punts de llum del present projecte d’urbanització així com la seva intensitat lumínica. 
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LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT. / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100

Luminaria para adosar de exterior modelo FLUT STREET 8500 NW ANT. de 
la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color 
antracita y cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox 
AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-
POWER, color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica 
vial. Con un grado de protección IP66, IK06. Clase de aislamiento I. Su 
rotula permite giros entre 90º y -30º.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR. / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100

Luminaria vial modelo OWL CL.I 10500 NW GR. de la marca LAMP. Cuerpo 
fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con 
cristal templado plano serigrafiado. Disipación pasiva a través del cuerpo. 
Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo 
electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con un grado de protección 
IP66, IK07. Clase de aislamiento I. Su rótula permite inclinar entre 10º y -
10º.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:559

Lista de piezas - Luminarias

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

1 5 LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR. 
(0.850) 9198 9198 79.2

Total: 45990 Total: 45990 396.0
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

5 Pieza LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.
N° de artículo: 6941493
Flujo luminoso (Luminaria): 9198 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9198 lm
Potencia de las luminarias: 79.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2372-1LED-73 (Factor de 
corrección 0.850).
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 422

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.
9198 lm, 79.2 W, 1 x 1 x L2372-1LED-73 (Factor de corrección 0.850).

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

1 22.166 8.068 10.000 15.0 0.0 110.0

2 -0.823 23.574 10.000 15.0 0.0 -178.0

3 -22.675 6.502 10.000 15.0 0.0 -106.0

4 -13.190 -19.556 10.000 15.0 0.0 -34.0

5 14.522 -18.588 10.000 15.0 0.0 38.0
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Resumen

Escala 1 : 576
Posición: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (43.000 m, 43.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 25 x 5 Puntos

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 16 14 20 0.87 0.70 / 0.000 /
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 345
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m)

Trama: 25 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 14 20 0.87 0.70
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Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.200 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.200 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.700 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
Flujo luminoso (Luminaria): 7877 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 696 cd/klm
con 80°: 296 cd/klm
con 90°: 71 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.137 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.294 m
Inclinación del brazo (3): 20.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
Flujo luminoso (Luminaria): 7877 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 696 cd/klm
con 80°: 296 cd/klm
con 90°: 71 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.137 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.294 m
Inclinación del brazo (3): 20.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 1 / Lista de luminarias

LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
N° de artículo: 6641134
Flujo luminoso (Luminaria): 7877 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2396-1LED-58 (Factor de 
corrección 0.600).
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.200 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 19.78 0.47
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.75 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.83 0.46
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Calle 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 7.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 2.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
Flujo luminoso (Luminaria): 7877 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 696 cd/klm
con 80°: 296 cd/klm
con 90°: 71 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 4.896 m
Altura del punto de luz: 5.033 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.286 m
Inclinación del brazo (3): 20.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 2 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
Flujo luminoso (Luminaria): 7877 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 612 cd/klm
con 80°: 180 cd/klm
con 90°: 38 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.104 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.294 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 2 / Lista de luminarias

LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
N° de artículo: 6641134
Flujo luminoso (Luminaria): 7877 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2396-1LED-58 (Factor de 
corrección 0.700).

LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
N° de artículo: 6641134
Flujo luminoso (Luminaria): 7877 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2396-1LED-58 (Factor de 
corrección 0.600).
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Calle 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.31 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 24.000 m, Anchura: 7.250 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 19.76 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Arcén central 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Arcén central 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.07 0.53
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 4.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.77 0.41
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Calle 3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 2.500 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 2 (Anchura: 9.750 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: 
R3, q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.200 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: 
R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.
Flujo luminoso (Luminaria): 9198 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 696 cd/klm
con 80°: 296 cd/klm
con 90°: 71 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9198 lm
Potencia de las luminarias: 79.2 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 19.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.171 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.883 m
Inclinación del brazo (3): 20.0 °
Longitud del brazo (4): 1.013 m
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Calle 3 / Lista de luminarias

LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.
N° de artículo: 6941493
Flujo luminoso (Luminaria): 9198 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9198 lm
Potencia de las luminarias: 79.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2372-1LED-73 (Factor de 
corrección 1.000).
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Calle 3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:227

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 19.15 0.41
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 3 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.74 0.82
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.05 10.33
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 19.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 19.18 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 3 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 19.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.64 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

6 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 19.000 m, Anchura: 9.750 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 19.72 0.40
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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LAMP 9600920 FINE LED STRIP IP65 24V 5M 7000 WW / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 39  68  88  97  100

Tira flexible modelo FINE LED STRIP IP65 24V 5M 7000 WW de la marca 
LAMP. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido. 
Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento III. Se suministra en 
bobina de 5 metros y adhesivo 3M en la zona posterior. Estas tiras permiten 
el corte modular.

Emisión de luz 1: 
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LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR. / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100

Luminaria vial modelo OWL CL.I 10500 NW GR. de la marca LAMP. Cuerpo 
fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con 
cristal templado plano serigrafiado. Disipación pasiva a través del cuerpo. 
Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo 
electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con un grado de protección 
IP66, IK07. Clase de aislamiento I. Su rótula permite inclinar entre 10º y -
10º.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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LAMP 8141503 NIU LED RSYM CL.I 4500 GR. / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  91  98  100  100

Luminaria urbana modelo NIU LED RSYM CL.I 4500 GR. de la marca 
LAMP. Fabricada en inyección de aluminio lacado color gris texturizado y 
cristal serigrafiado templado plano. Modelo para LED HI-POWER con 
temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incluido. Con micro-
reflectores rotosimétricos. Con grado de protección IP66, IK10. Clase de 
aislamiento I. Incluye brazo arquitectónico, para adaptar a Ø60mm.

Emisión de luz 1: 
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LAMP 7541403+7507782 SHOT LED 3500 NW MFL GR. + 7507782 / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  100

Proyector de exterior modelo SHOT LED 3500 NW MFL GR. de la marca 
LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado y 
cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo 
para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo 
electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de 
protección IP65, IK05. Clase de aislamiento I.

Emisión de luz 1: 
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LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT. / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100

Luminaria para adosar de exterior modelo FLUT STREET 8500 NW ANT. de 
la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color 
antracita y cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox 
AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-
POWER, color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica 
vial. Con un grado de protección IP66, IK06. Clase de aislamiento I. Su 
rotula permite giros entre 90º y -30º.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 8



REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:840

Lista de piezas - Luminarias

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

1 10
LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW 
ANT. (0.600) 

7876 7877 64.5

Total: 78759 Total: 78770 645.0
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

10 Pieza LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
N° de artículo: 6641134
Flujo luminoso (Luminaria): 7876 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2396-1LED-58 (Factor de 
corrección 0.600).
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 840

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 10 LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.

Página 11

REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
7876 lm, 64.5 W, 1 x 1 x L2396-1LED-58 (Factor de corrección 0.600).

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

1 30.397 8.814 5.000 15.0 0.0 13.5

2 51.966 13.691 5.000 15.0 0.0 13.0

3 74.535 18.763 5.000 15.0 0.0 13.0

4 97.723 23.998 5.000 15.0 0.0 13.0

5 127.133 30.399 5.000 15.0 0.0 13.0

6 128.593 33.800 5.000 15.0 0.0 -167.0

7 108.926 29.228 5.000 15.0 0.0 -167.0

8 85.098 23.822 5.000 15.0 0.0 -167.0

9 62.576 18.800 5.000 15.0 0.0 -167.0

10 40.245 13.817 5.000 15.0 0.0 -167.0
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 1 / Recuadro de evaluación de vía pública 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 326
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(40.865 m, 11.099 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

31 16 46 0.495 0.340

Rotación: 13.0°
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 2 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:788

Lista de piezas - Luminarias

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

1 24
LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW 
ANT. (1.000) 

7876 7877 64.5

2 4
LAMP 7541403+7507782 SHOT LED 3500 
NW MFL GR. + 7507782 (1.000) 

4130 4130 57.0

3 20
LAMP 8141503 NIU LED RSYM CL.I 4500 
GR. (1.000) 

4067 4068 52.2

Total: 286875 Total: 286928 2820.0

Página 16



REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 2 / Lista de luminarias

24 Pieza LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
N° de artículo: 6641134
Flujo luminoso (Luminaria): 7876 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2396-1LED-58 (Factor de 
corrección 1.000).

4 Pieza LAMP 7541403+7507782 SHOT LED 3500 NW 
MFL GR. + 7507782
N° de artículo: 7541403+7507782
Flujo luminoso (Luminaria): 4130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4130 lm
Potencia de las luminarias: 57.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  100
Lámpara: 1 x SHOT LED (Factor de corrección 
1.000).

20 Pieza LAMP 8141503 NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.
N° de artículo: 8141503
Flujo luminoso (Luminaria): 4067 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4068 lm
Potencia de las luminarias: 52.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  91  98  100  100
Lámpara: 1 x NIU LED (Factor de corrección 
1.000).
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 575

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 24 LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.

2 4 LAMP 7541403+7507782 SHOT LED 3500 NW MFL GR. + 7507782

3 20 LAMP 8141503 NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
7876 lm, 64.5 W, 1 x 1 x L2396-1LED-58 (Factor de corrección 1.000).

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

1 0.164 101.531 5.000 15.0 0.0 103.5

2 5.056 81.029 5.000 15.0 0.0 103.5

3 9.402 61.700 5.000 15.0 0.0 98.0

4 11.049 49.142 5.000 15.0 0.0 95.0

5 11.446 39.760 5.000 15.0 0.0 92.5

6 9.613 89.725 5.000 15.0 0.0 -166.5

7 -2.031 87.284 5.000 15.0 0.0 -77.5

8 2.002 69.140 5.000 15.0 0.0 -77.5

9 -28.347 86.800 5.000 15.0 0.0 103.5

10 -24.625 69.284 5.000 15.0 0.0 103.5

11 -16.533 45.549 5.000 15.0 0.0 118.0

12 -7.500 30.245 5.000 15.0 0.0 118.0

13 -23.748 83.447 5.000 15.0 0.0 -174.5

14 -4.474 85.169 5.000 15.0 0.0 -174.5

15 -13.441 81.829 5.000 15.0 0.0 6.5

16 -23.291 28.998 5.000 15.0 0.0 121.0

17 -22.676 29.353 5.000 15.0 0.0 -59.0

18 -33.773 50.457 5.000 15.0 0.0 111.0

19 -33.130 50.708 5.000 15.0 0.0 -69.0

20 -40.488 73.936 5.000 15.0 0.0 101.0

21 -39.801 74.084 5.000 15.0 0.0 -79.0

22 -44.615 93.181 5.000 15.0 0.0 101.0

23 -43.927 93.329 5.000 15.0 0.0 -79.0

24 -43.537 78.688 5.000 15.0 0.0 13.5
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 7541403+7507782 SHOT LED 3500 NW MFL GR. + 7507782
4130 lm, 57.0 W, 1 x 1 x SHOT LED (Factor de corrección 1.000).

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

1 -23.738 69.379 5.500 0.0 -70.0 -15.0

2 -15.673 45.835 5.500 0.0 -70.0 -15.0

3 4.640 51.481 5.500 0.0 -70.0 165.0

4 1.172 68.767 5.500 0.0 -70.0 -125.0
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 8141503 NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.
4067 lm, 52.2 W, 1 x 1 x NIU LED (Factor de corrección 1.000).

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

1 -23.411 94.189 4.000 0.0 0.0 0.0

2 -15.772 93.430 4.000 0.0 0.0 0.0

3 -8.099 92.480 4.000 0.0 0.0 0.0

4 -2.719 78.282 4.000 0.0 0.0 0.0

5 -6.555 73.869 4.000 0.0 0.0 0.0

6 -16.355 74.754 4.000 0.0 0.0 0.0

7 -22.592 73.554 4.000 0.0 0.0 0.0

8 -9.960 59.710 4.000 0.0 0.0 0.0

9 -6.846 48.229 4.000 0.0 0.0 0.0

10 0.561 43.912 4.000 0.0 0.0 0.0

11 -8.759 37.826 4.000 0.0 0.0 0.0

12 0.308 36.168 4.000 0.0 0.0 0.0

13 3.448 34.820 4.000 0.0 0.0 0.0

14 4.709 31.092 4.000 0.0 0.0 0.0

15 -5.095 30.838 4.000 0.0 0.0 0.0

16 13.417 39.980 4.000 0.0 0.0 0.0

17 -28.141 20.242 4.000 0.0 0.0 0.0

18 -30.202 29.354 4.000 0.0 0.0 0.0

19 -33.609 36.457 4.000 0.0 0.0 0.0

20 -39.457 61.944 4.000 0.0 0.0 0.0
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 2 / Rendering (procesado) en 3D
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REURBANIZACION TREN BAIX
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LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior 2 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 665
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-31.832 m, 19.371 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

47 1.67 170 0.035 0.010
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior GENERAL / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:4799

Lista de piezas - Luminarias

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

1 106
LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW 
ANT. (0.600) 

7876 7877 64.5

2 5
LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR. 
(0.850) 

9197 9198 79.2

3 8
LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR. 
(1.000) 

9197 9198 79.2

4 9
LAMP 7541403+7507782 SHOT LED 3500 
NW MFL GR. + 7507782 (1.000) 

4130 4130 57.0

5 90
LAMP 8141503 NIU LED RSYM CL.I 4500 
GR. (0.600) 

4067 4068 52.2

Total: 1357573 Total: 1357826 13077.6
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REURBANIZACION TREN BAIX
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LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior GENERAL / Lista de luminarias

106 Pieza LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
N° de artículo: 6641134
Flujo luminoso (Luminaria): 7876 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2396-1LED-58 (Factor de 
corrección 0.600).

5 Pieza LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.
N° de artículo: 6941493
Flujo luminoso (Luminaria): 9197 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9198 lm
Potencia de las luminarias: 79.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2372-1LED-73 (Factor de 
corrección 0.850).

8 Pieza LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.
N° de artículo: 6941493
Flujo luminoso (Luminaria): 9197 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9198 lm
Potencia de las luminarias: 79.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2372-1LED-73 (Factor de 
corrección 1.000).

9 Pieza LAMP 7541403+7507782 SHOT LED 3500 NW 
MFL GR. + 7507782
N° de artículo: 7541403+7507782
Flujo luminoso (Luminaria): 4130 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4130 lm
Potencia de las luminarias: 57.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  100
Lámpara: 1 x SHOT LED (Factor de corrección 
1.000).

90 Pieza LAMP 8141503 NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.
N° de artículo: 8141503
Flujo luminoso (Luminaria): 4067 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4068 lm
Potencia de las luminarias: 52.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  91  98  100  100
Lámpara: 1 x NIU LED (Factor de corrección 
0.600).
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REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior GENERAL / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 3501

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 106 LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.

2 5 LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.

3 8 LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.

4 9 LAMP 7541403+7507782 SHOT LED 3500 NW MFL GR. + 7507782
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LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior GENERAL / Luminarias (ubicación)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

5 90 LAMP 8141503 NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.
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LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
7876 lm, 64.5 W, 1 x 1 x L2396-1LED-58 (Factor de corrección 0.600).

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

1 0.164 101.531 5.000 20.0 0.0 103.5

2 5.056 81.029 5.000 20.0 0.0 103.5

3 9.402 61.700 5.000 20.0 0.0 98.0

4 11.049 49.142 5.000 20.0 0.0 95.0

5 11.446 39.760 5.000 20.0 0.0 92.5

6 9.613 89.725 5.000 20.0 0.0 -166.5

7 -2.031 87.284 5.000 20.0 0.0 -77.5

8 2.002 69.140 5.000 20.0 0.0 -77.5

9 -28.347 86.800 5.000 15.0 0.0 103.5

10 -24.625 69.284 5.000 15.0 0.0 103.5

11 -16.533 45.549 5.000 15.0 0.0 118.0

12 -7.500 30.245 5.000 15.0 0.0 118.0

13 -23.748 83.447 5.000 20.0 0.0 -174.5

14 -4.474 85.169 5.000 20.0 0.0 -174.5

15 -13.441 81.829 5.000 20.0 0.0 6.5

16 -23.291 28.998 5.000 15.0 0.0 121.0

17 -22.676 29.353 5.000 15.0 0.0 -59.0

18 -33.773 50.457 5.000 15.0 0.0 111.0

19 -33.130 50.708 5.000 15.0 0.0 -69.0

20 -40.488 73.936 5.000 15.0 0.0 101.0

21 -39.801 74.084 5.000 15.0 0.0 -79.0

22 -44.615 93.181 5.000 15.0 0.0 101.0

23 -43.927 93.329 5.000 15.0 0.0 -79.0

24 -43.537 78.688 5.000 15.0 0.0 13.5

25 -4.361 121.368 5.000 20.0 0.0 103.5

26 -8.723 140.743 5.000 20.0 0.0 103.5

27 -11.826 154.441 5.000 20.0 0.0 103.5

28 -17.457 178.413 5.000 20.0 0.0 103.5

Página 29

REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

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

29 -21.916 197.939 5.000 20.0 0.0 103.5

30 -26.655 218.098 5.000 20.0 0.0 103.5

31 -30.910 236.927 5.000 20.0 0.0 103.5

32 -35.128 255.483 5.000 20.0 0.0 103.5

33 -39.650 277.123 5.000 20.0 0.0 103.5

34 -43.740 294.891 5.000 20.0 0.0 103.5

35 -48.463 314.451 5.000 20.0 0.0 103.5

36 -60.646 339.011 5.000 20.0 0.1 -63.0

37 -55.949 322.889 5.000 20.0 0.0 -76.5

38 -47.096 284.854 5.000 20.0 0.0 -76.5

39 -43.316 268.246 5.000 20.0 0.0 -76.5

40 -38.669 246.029 5.000 20.0 0.0 -76.5

41 -34.196 226.520 5.000 20.0 0.0 -76.5

42 -29.682 207.045 5.000 20.0 0.0 -76.5

43 -25.143 187.560 5.000 20.0 0.0 -76.5

44 -20.603 167.074 5.000 20.0 0.0 -76.5

45 -16.359 149.366 5.000 20.0 0.0 -76.5

46 -11.943 129.868 5.000 20.0 0.0 -76.5

47 -7.535 110.367 5.000 20.0 0.0 -76.5

48 -9.261 168.686 5.000 20.0 0.0 -166.5

49 -26.514 164.966 5.000 15.0 0.0 -166.5

50 -36.313 162.750 5.000 15.0 0.0 -166.5

51 40.255 13.787 5.000 15.0 0.0 -167.5

52 62.581 18.787 5.000 15.0 0.0 -167.5

53 85.100 23.829 5.000 15.0 0.0 -167.5

54 108.938 29.239 5.000 15.0 0.0 -167.5

55 128.577 33.793 5.000 15.0 0.0 -167.5

56 127.127 30.413 5.000 15.0 0.0 12.5

57 97.729 23.980 5.000 15.0 0.0 12.5

58 74.528 18.767 5.000 15.0 0.0 12.5

59 51.946 13.685 5.000 15.0 0.0 12.5

60 30.373 8.858 5.000 15.0 0.0 12.5

61 7.011 25.643 5.000 20.0 0.0 -78.5

62 28.981 -3.405 5.000 15.0 0.0 -60.0

63 38.974 -15.775 5.000 15.0 0.0 120.0

64 44.280 -30.088 5.000 15.0 0.0 -60.0

65 54.122 -41.745 5.000 15.0 0.0 -60.0

66 53.938 -59.640 5.000 15.0 0.0 -90.0
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Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

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

67 53.709 -59.662 5.000 15.0 0.0 90.0

68 49.083 -79.526 5.000 15.0 0.0 -96.0

69 53.885 -41.870 5.000 15.0 0.0 120.0

70 68.346 -100.536 5.000 15.0 0.0 -167.5

71 93.674 -94.960 5.000 15.0 0.0 -167.5

72 118.111 -89.737 5.000 15.0 0.0 -167.5

73 142.574 -84.610 5.000 15.0 0.0 -167.5

74 128.393 34.609 5.000 15.0 0.0 12.5

75 30.561 8.028 5.000 15.0 0.0 -167.5

76 155.300 -86.620 5.000 15.0 0.0 12.5

77 130.933 -92.138 5.000 15.0 0.0 12.5

78 106.463 -97.265 5.000 15.0 0.0 12.5

79 81.476 -102.691 5.000 15.0 0.0 12.5

80 60.267 -107.217 5.000 15.0 0.0 12.5

81 58.916 -147.702 5.000 15.0 0.0 105.0

82 44.438 -92.613 5.000 15.0 0.0 105.0

83 42.749 -72.708 5.000 15.0 0.0 103.0

84 36.038 -56.799 5.000 15.0 0.0 103.0

85 26.173 -28.961 5.000 15.0 0.0 120.0

86 18.520 -16.414 5.000 15.0 0.0 -85.0

87 29.578 -42.112 5.000 15.0 0.0 -75.0

88 48.027 -128.123 5.000 15.0 0.0 -75.0

89 41.597 -103.672 5.000 15.0 0.0 -75.0

90 36.791 -84.405 5.000 15.0 0.0 -75.0

91 33.029 -70.353 5.000 15.0 0.0 -65.0

92 25.353 -57.272 5.000 15.0 0.0 -55.0

93 15.832 -44.878 5.000 15.0 0.0 133.0

94 9.326 -26.941 5.000 15.0 0.0 90.0

95 50.053 -103.570 5.000 15.0 0.0 158.0

96 52.120 -112.949 5.000 15.0 0.0 59.0

97 52.843 -113.384 5.000 15.0 0.0 -121.0

98 50.397 -102.783 5.000 15.0 0.0 -22.0

99 68.123 -99.686 5.000 15.0 0.0 13.0

100 117.920 -88.956 5.000 15.0 0.0 13.0

101 36.868 -56.600 5.000 15.0 0.0 -77.0

102 -31.712 -4.138 5.000 15.0 0.0 -167.5

103 -31.913 -3.320 5.000 15.0 0.0 12.5

104 -30.129 263.885 5.000 20.0 0.0 -166.5
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Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

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

105 -46.813 337.755 5.000 20.0 0.1 -166.5

106 -50.886 301.473 5.000 20.0 0.0 -76.5
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Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.
9197 lm, 79.2 W, 1 x 1 x L2372-1LED-73 (Factor de corrección 0.850).

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

1 -19.610 8.167 10.000 15.0 0.0 -112.0

2 -11.720 -18.177 10.000 15.0 0.0 -43.0

3 13.022 -17.453 10.000 15.0 0.0 40.0

4 19.983 7.151 10.000 15.0 0.0 108.0

5 3.488 21.142 10.000 15.0 0.0 165.0
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Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 6941493 OWL CL.I 10500 NW GR.
9197 lm, 79.2 W, 1 x 1 x L2372-1LED-73 (Factor de corrección 1.000).

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

1 1.953 -36.161 8.000 20.0 0.0 -90.0

2 0.680 -36.145 8.000 20.0 0.0 90.0

3 2.107 -55.081 8.000 20.0 0.0 -80.0

4 0.758 -55.351 8.000 20.0 0.0 100.0

5 5.438 -74.280 8.000 20.0 0.0 -80.0

6 4.262 -74.482 8.000 20.0 0.0 100.0

7 8.902 -89.811 8.000 20.0 0.0 -78.0

8 7.692 -90.091 8.000 20.0 0.0 102.0
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Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 7541403+7507782 SHOT LED 3500 NW MFL GR. + 7507782
4130 lm, 57.0 W, 1 x 1 x SHOT LED (Factor de corrección 1.000).

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

1 -23.738 69.379 5.500 0.0 -70.0 -15.0

2 -15.673 45.835 5.500 0.0 -70.0 -15.0

3 4.640 51.481 5.500 0.0 -70.0 165.0

4 1.172 68.767 5.500 0.0 -70.0 -125.0

5 43.951 -30.255 5.500 0.0 -70.0 -150.0

6 11.026 -2.117 6.000 80.0 0.0 80.0

7 1.981 10.801 6.000 80.0 0.0 170.0

8 -10.937 1.756 6.000 80.0 0.0 -100.0

9 -1.892 -11.162 6.000 80.0 0.0 -10.0
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Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 8141503 NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.
4067 lm, 52.2 W, 1 x 1 x NIU LED (Factor de corrección 0.600).

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

1 -23.411 94.189 4.000 0.0 0.0 0.0

2 -15.772 93.430 4.000 0.0 0.0 0.0

3 -8.099 92.480 4.000 0.0 0.0 0.0

4 -2.719 78.282 4.000 0.0 0.0 0.0

5 -6.555 73.869 4.000 0.0 0.0 0.0

6 -16.355 74.754 4.000 0.0 0.0 0.0

7 -22.592 73.554 4.000 0.0 0.0 0.0

8 -9.960 59.710 4.000 0.0 0.0 0.0

9 -6.846 48.229 4.000 0.0 0.0 0.0

10 0.561 43.912 4.000 0.0 0.0 0.0

11 -8.759 37.826 4.000 0.0 0.0 0.0

12 0.308 36.168 4.000 0.0 0.0 0.0

13 4.709 31.092 4.000 0.0 0.0 0.0

14 -5.095 30.838 4.000 0.0 0.0 0.0

15 13.417 39.980 4.000 0.0 0.0 0.0

16 -28.141 20.242 4.000 0.0 0.0 0.0

17 -30.202 29.354 4.000 0.0 0.0 0.0

18 -33.609 36.457 4.000 0.0 0.0 0.0

19 -39.457 61.944 4.000 0.0 0.0 0.0

20 -26.940 11.093 4.000 0.0 0.0 0.0

21 -20.967 16.442 4.000 0.0 0.0 0.0

22 -27.396 1.138 4.000 0.0 0.0 0.0

23 -30.687 -8.693 4.000 0.0 0.0 0.0

24 -20.253 -16.738 4.000 0.0 0.0 0.0

25 -16.941 -29.198 4.000 0.0 0.0 0.0

26 -11.515 -27.912 4.000 0.0 0.0 0.0

27 -14.975 -38.015 4.000 0.0 0.0 0.0

28 -9.467 -37.005 4.000 0.0 0.0 0.0
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Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

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

29 -12.365 -51.753 4.000 0.0 0.0 0.0

30 -9.177 -65.810 4.000 0.0 0.0 0.0

31 -5.935 -80.290 4.000 0.0 0.0 0.0

32 -2.204 -96.631 4.000 0.0 0.0 0.0

33 12.299 -31.683 4.000 0.0 0.0 0.0

34 18.457 -30.292 4.000 0.0 0.0 0.0

35 14.051 -22.368 4.000 0.0 0.0 0.0

36 25.842 -19.654 4.000 0.0 0.0 0.0

37 27.862 -28.363 4.000 0.0 0.0 0.0

38 34.200 -26.971 4.000 0.0 0.0 0.0

39 32.154 -18.074 4.000 0.0 0.0 0.0

40 32.709 -36.629 4.000 0.0 0.0 0.0

41 40.790 -47.084 4.000 0.0 0.0 0.0

42 42.746 -55.635 4.000 0.0 0.0 0.0

43 45.793 -68.419 4.000 0.0 0.0 0.0

44 47.741 -77.012 4.000 0.0 0.0 0.0

45 46.380 -86.479 4.000 0.0 0.0 0.0

46 54.284 -85.088 4.000 0.0 0.0 0.0

47 63.227 -83.232 4.000 0.0 0.0 0.0

48 69.184 -76.700 4.000 0.0 0.0 0.0

49 59.455 -69.147 4.000 0.0 0.0 0.0

50 66.287 -63.812 4.000 0.0 0.0 0.0

51 63.392 -50.935 4.000 0.0 0.0 0.0

52 60.470 -38.057 4.000 0.0 0.0 0.0

53 57.581 -25.185 4.000 0.0 0.0 0.0

54 54.684 -12.309 4.000 0.0 0.0 0.0

55 51.791 0.564 4.000 0.0 0.0 0.0

56 42.337 1.313 4.000 0.0 0.0 0.0

57 36.021 -0.068 4.000 0.0 0.0 0.0

58 59.862 11.678 4.000 0.0 0.0 0.0

59 68.476 13.652 4.000 0.0 0.0 0.0

60 77.590 15.699 4.000 0.0 0.0 0.0

61 22.262 12.252 4.000 0.0 0.0 0.0

62 15.686 18.166 4.000 0.0 0.0 0.0

63 15.868 29.164 4.000 0.0 0.0 0.0

64 34.275 -89.250 4.000 0.0 0.0 0.0

65 28.032 -94.414 4.000 0.0 0.0 0.0

66 20.411 -92.784 4.000 0.0 0.0 0.0
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Escena exterior GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

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

67 47.975 -94.279 4.000 0.0 0.0 0.0

68 55.414 -97.790 4.000 0.0 0.0 0.0

69 63.332 -95.991 4.000 0.0 0.0 0.0

70 74.016 -98.158 4.000 0.0 0.0 0.0

71 84.984 -93.625 4.000 0.0 0.0 0.0

72 102.511 -89.621 4.000 0.0 0.0 0.0

73 116.783 -77.079 4.000 0.0 0.0 0.0

74 114.806 -68.330 4.000 0.0 0.0 0.0

75 112.830 -59.482 4.000 0.0 0.0 0.0

76 110.853 -50.781 4.000 0.0 0.0 0.0

77 72.078 -89.560 4.000 0.0 0.0 0.0

78 -44.786 193.224 4.000 0.0 0.0 0.0

79 -34.547 195.532 4.000 0.0 0.0 0.0

80 -35.807 203.492 4.000 0.0 0.0 0.0

81 -44.172 201.606 4.000 0.0 0.0 0.0

82 -53.993 236.446 4.000 0.0 0.0 0.0

83 -41.105 239.334 4.000 0.0 0.0 0.0

84 -49.223 246.757 4.000 0.0 0.0 0.0

85 -57.669 252.970 4.000 0.0 0.0 0.0

86 -44.239 255.999 4.000 0.0 0.0 0.0

87 -66.155 319.984 4.000 0.0 0.0 0.0

88 -62.126 330.619 4.000 0.0 0.0 0.0

89 -73.729 329.370 4.000 0.0 0.0 0.0

90 -69.216 337.537 4.000 0.0 0.0 0.0
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 5891

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 15 x 11 18 0.97 55 0.055 0.018

2
Superficie de cálculo 
2

perpendicular 15 x 11 20 1.83 67 0.091 0.027

3
Superficie de cálculo 
3

perpendicular 13 x 9 30 6.51 60 0.219 0.108

4
Superficie de cálculo 
4

perpendicular 13 x 7 28 2.14 50 0.076 0.043

5
Superficie de cálculo 
5

perpendicular 31 x 11 31 4.46 88 0.142 0.051

6
Superficie de cálculo 
6

perpendicular 15 x 15 18 9.84 30 0.551 0.324

7
Superficie de cálculo 
7

perpendicular 17 x 11 29 3.65 120 0.125 0.030

8
Superficie de cálculo 
8

perpendicular 133 x 9 22 2.52 69 0.115 0.036

9
Superficie de cálculo 
9

perpendicular 27 x 9 27 3.40 90 0.124 0.038
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Resumen de los resultados

Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

10
Superficie de cálculo 
10

perpendicular 45 x 9 29 9.23 56 0.316 0.164

11
Superficie de cálculo 
11

perpendicular 27 x 9 26 1.98 78 0.077 0.025

12
Superficie de cálculo 
12

perpendicular 45 x 7 34 8.16 57 0.237 0.142

13
Superficie de cálculo 
13

perpendicular 51 x 9 33 4.30 80 0.131 0.054

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 13 27 0.97 120 0.04 0.01
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Teléfono +34 93 7366800
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Escena exterior GENERAL / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior GENERAL / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 214
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-75.475 m, 322.646 m, 0.001 m) 

Trama: 15 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 0.97 55 0.055 0.018
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 244
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-55.754 m, 232.228 m, 0.001 m) 

Trama: 15 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 1.83 67 0.091 0.027
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 132
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-46.396 m, 191.173 m, 0.001 m) 

Trama: 13 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

30 6.51 60 0.219 0.108
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 154
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-38.070 m, 154.446 m, 0.001 m) 

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 2.14 50 0.076 0.043
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 5 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 547
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-25.324 m, 73.440 m, 0.001 m) 

Trama: 31 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

31 4.46 88 0.142 0.051
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 6 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 192
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-12.250 m, 0.000 m, 0.001 m) 

Trama: 15 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 9.84 30 0.551 0.324
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 7 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 463
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(26.937 m, -28.860 m, 0.001 m) 

Trama: 17 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 3.65 120 0.125 0.030
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 8 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 670
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.200 m, -33.927 m, 0.001 m) 

Trama: 133 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 2.52 69 0.115 0.036
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 9 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 381
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(70.348 m, -108.828 m, 0.001 m) 

Trama: 27 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 3.40 90 0.124 0.038
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 10 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 443
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(48.928 m, -80.962 m, 0.001 m) 

Trama: 45 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 9.23 56 0.316 0.164

Página 52



REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 11 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 352
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(53.682 m, 6.151 m, 0.001 m) 

Trama: 27 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 1.98 78 0.077 0.025

Página 53

REURBANIZACION TREN BAIX
12.12.2018

LAMP LIGHTING 
Member of the NORDEON GROUP
C/ Cordoba 16
08226 TERRASSA

Proyecto elaborado por LAMP LIGHTING
Teléfono +34 93 7366800

Fax +34 93 7861551
e-Mail lamp@lamp.es

Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 12 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 348
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(36.848 m, -84.900 m, 0.001 m) 

Trama: 45 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

34 8.16 57 0.237 0.142
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Escena exterior GENERAL / Superficie de cálculo 13 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 602
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-8.797 m, -83.609 m, 0.001 m) 

Trama: 51 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

33 4.30 80 0.131 0.054
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Escena exterior DETALLE PASARELA / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.5% Escala 1:43

Lista de piezas - Luminarias

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

1 10
LAMP 9600920 FINE LED STRIP IP65 24V 
5M 7000 WW (0.700) 

1321 1321 21.4

Total: 13209 Total: 13210 214.0
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Escena exterior DETALLE PASARELA / Lista de luminarias

10 Pieza LAMP 9600920 FINE LED STRIP IP65 24V 5M 
7000 WW
N° de artículo: 9600920
Flujo luminoso (Luminaria): 1321 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1321 lm
Potencia de las luminarias: 21.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 39  68  88  97  100
Lámpara: 1 x FINELEDSTRIP (Factor de 
corrección 0.700).
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Escena exterior DETALLE PASARELA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 36

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 10 LAMP 9600920 FINE LED STRIP IP65 24V 5M 7000 WW
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Escena exterior DETALLE PASARELA / Luminarias (lista de coordenadas)

LAMP 9600920 FINE LED STRIP IP65 24V 5M 7000 WW
1321 lm, 21.4 W, 1 x 1 x FINELEDSTRIP (Factor de corrección 0.700).

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

1 596.400 10.080 0.500 0.0 12.0 90.0

2 597.400 10.080 0.500 0.0 12.0 90.0

3 598.401 10.080 0.500 0.0 12.0 90.0

4 599.401 10.080 0.500 0.0 12.0 90.0

5 600.401 10.080 0.500 0.0 12.0 90.0

6 596.400 11.936 0.500 0.0 -12.0 90.0

7 597.400 11.936 0.500 0.0 -12.0 90.0

8 598.401 11.936 0.500 0.0 -12.0 90.0

9 599.401 11.936 0.500 0.0 -12.0 90.0

10 600.401 11.936 0.500 0.0 -12.0 90.0
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Escena exterior DETALLE PASARELA / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior DETALLE PASARELA / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino peatonal 2 (Anchura: 5.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
Flujo luminoso (Luminaria): 7876 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 612 cd/klm
con 80°: 180 cd/klm
con 90°: 38 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 4.896 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.264 m
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Calle 1 / Lista de luminarias

LAMP 6641134 FLUT STREET 8500 NW ANT.
N° de artículo: 6641134
Flujo luminoso (Luminaria): 7876 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7877 lm
Potencia de las luminarias: 64.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  98  100  100
Lámpara: 1 x L2396-1LED-58 (Factor de 
corrección 0.600).
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:229

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.91 0.41
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 26.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.99 0.40
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 27.43 0.86
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Cumple con la Directiva 2010/30/UE 

 

 

 
 

S8141503 NIU LED RSYM CL.I GR. 

Descripción: 
Luminaria urbana modelo NIU LED RSYM CL.I GR. de la marca LAMP. Fabricada en inyección de aluminio 
lacado color gris texturizado y cristal serigrafiado templado plano. Modelo para LED HI-POWER con temperatura 
de color blanco cálido y equipo electrónico incluido. Con micro-reflectores rotosimétricos. Con grado de 
protección IP66, IK10. Clase de aislamiento I. Incluye brazo arquitectónico, para adaptar a Ø60mm. 

 
Acabado: Gris texturizado 

Peso: 16.600 g 

IEE : A+ Superficie máx.expuesta al viento: 0,18 M2 

Instalación: Integrado en báculo 

Regulación: Equipo doble nivel sin línea de mando 

 

 

 
 
 
 

Características eléctricas: 
 

Equipo : Electrónico 

Plum: 38,4 W 

Alimentación: 230V-50Hz 

 
 

 

Características técnicas: 
 

 
 
 
 

Certificados de Calidad: 
 

 

Datos fotométricos: 

   
 

Flujo de salida: 3.000 lm   Eficacia:   78,1 lm/w 

 
Lámpara: 

 

Tipología: 
 

HI POWER CREE K : 3000 

Horas de vida led: 50.000 L90 IRC : 70 

Potencia: 35,4 W MacAdam: 4 
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Montaje 
 
 
 

Cód. producto: Descripción: 

9600353 NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER 
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1. AMIDAMENTS ESTIMATIUS DELS SÒLS PÚBLICS I PRIVATS DE SERVITUD PÚBLICA POLÍGON 2 (PAU2)  

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA         AMIDAMENTS ANNEXES  �1



PAU2 Públic + Privat

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F21BU001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions.

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

1 Circulars T
2 R-101 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 R-302 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 R-400c 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Octogonal T
6 R-2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 Informativa T
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 S.04.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment d'urbanització, de fins a 40 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de vorada, rigola, guals o
qualsevol element de paviment de vialitat.

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

1 superficie paviment 1,000 555,110 555,110 C#*D#*E#*F#

2 superfície asfalt 1,000 449,090 449,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.004,200

4 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Reg T
3 1,000 161,100 0,400 0,400 25,776 C#*D#*E#*F#

4 1,000 101,650 0,400 0,400 16,264 C#*D#*E#*F#

5 Telecos T
6 1,000 68,500 0,400 0,600 16,440 C#*D#*E#*F#

7 Enllumenat T
8 1,000 354,700 0,400 0,400 56,752 C#*D#*E#*F#

9 Sanejament T
10 connexió embornals 1,000 13,900 0,400 0,800 4,448 C#*D#*E#*F#

11 col·lector 1,000 31,850 0,600 1,500 28,665 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,345

5 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

EUR

PAU2 Públic + Privat

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 2

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

1 =panot (pav. 01) 1,000 689,000 0,250 172,250 C#*D#*E#*F#

2 =terana (pav. 02) 1,000 372,170 0,250 93,043 C#*D#*E#*F#

3 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 407,790 0,250 101,948 C#*D#*E#*F#

4 =T31 1,000 378,100 0,400 151,240 C#*D#*E#*F#

5 =T41 1,000 32,540 0,400 13,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 531,497

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

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

1 rebaix caixa paviment 1,000 2.116,370 2.116,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.116,370

7 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Reg T
3 1,000 161,100 0,400 0,200 12,888 C#*D#*E#*F#

4 1,000 101,650 0,400 0,200 8,132 C#*D#*E#*F#

5 Telecos T
6 1,000 68,500 0,400 0,400 10,960 C#*D#*E#*F#

7 Enllumenat T
8 1,000 354,700 0,400 0,200 28,376 C#*D#*E#*F#

9 Sanejament T
10 connexió embornals 1,000 13,900 0,400 0,600 3,336 C#*D#*E#*F#

11 col·lector 1,000 31,850 0,600 1,200 22,932 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,624

8 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Fanal 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

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

1 clavegueram 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

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

EUR



PAU2 Públic + Privat

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 3

1 obra 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F21QBB01 u Retirada de semàfor, columna, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 03  PAVIMENTS

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

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

1 =T31 1,000 378,100 0,400 151,240 C#*D#*E#*F#

2 =panot (pav. 01) 1,000 689,000 0,250 172,250 C#*D#*E#*F#

3 =terana (pav. 02) 1,000 372,170 0,250 93,043 C#*D#*E#*F#

4 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 407,790 0,250 101,948 C#*D#*E#*F#

5 =T41 1,000 32,540 0,250 8,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 526,616

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 =panot (pav. 01) 1,000 689,000 0,150 103,350 C#*D#*E#*F#

2 =terana (pav. 02) 1,000 372,170 0,150 55,826 C#*D#*E#*F#

3 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 407,790 0,150 61,169 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,345

3 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 =superfície pav. 01 1,000 689,000 689,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 689,000

4 F9F1U001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, model Terana de
Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

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

1 =superfície pav.02 1,000 372,170 372,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,170

5 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm de gruix, model Llosa Vulcano de Breinco,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =superfície pav. 03 1,000 407,790 407,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,790

6 F9F5Q80F m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile ratllat de Breinco ,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, donant compliment a les normes
UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Pav.40x40x7 3,000 2,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,720

7 F9F5QE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, model Tactile de botons de
Breinco , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina donant compliment a les normes
UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542.

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

1 C Unitats Longitud Ample
2 Pav. 60x40x7 3,000 3,200 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

8 F9H11J32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 35/50 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 =capa base T31 378,100 2,450 0,080 74,108 C#*D#*E#*F#

2 =capa base T41 32,540 2,450 0,070 5,581 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,689

9 F9H11B32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 =capa intermèdia T31 378,100 2,450 0,070 64,844 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,844

10 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

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

1 =capa trànsit T31 378,100 2,450 0,050 46,317 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,317

11 F9H11832 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 =capa trànsit T41 32,540 2,450 0,050 3,986 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,986

12 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

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

1 =capa base T31 378,100 378,100 C#*D#*E#*F#

2 =capa base T41 32,540 32,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,640

13 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

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

1 =capa base T31 (G-25-S20) 378,100 378,100 C#*D#*E#*F#

2 =capa base T41 (G25-S20) 32,540 32,540 C#*D#*E#*F#

3 =capa base T31 (S20-D12) 378,100 378,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 788,740

14 F9715G11 m3 Base per a rigola i vorada amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 208,750 0,300 62,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,625

15 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i 8 cm
de gruix, de BREINCO, col·locades amb morter

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

1 208,750 208,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,750

16 F965U001 m Vorada recta de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de BREINCO de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.

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

1 229,130 229,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,130

17 F6A7U001 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix i cantell 25cm,
amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm soldades a la
xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.

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

1 1,000 72,460 72,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,460

18 F6A7U002 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix i cantell 15cm,
amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm soldades a la
xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 110,680 110,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,680

19 F981U002 u Capçal de gual prefabricat de formigó de 40 x 60 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

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

1 C Unitats
2 gual vehicles 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 gual vianants 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 F981U001 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou peces especials
per capçals de guals.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.

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

1 C Unitats Peces m
2 gual vehicles 2,000 7,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

3 gual vianants 3,000 8,000 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,200

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01  IL·LUMINACIÓ

1 FHN1U001 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model FLUT STREET 8500 NW ANT de la marca LAMP, amb cos
alumini lacat en color antracita, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK06, un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 58 W de potència total, flux lluminós 5500 lumen,
temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.

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

1 tipologia 01 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FHN6U005 u Llum LED per a vial de distribució simètrica, model NIU LED RSYM CL.I 4500GR de la marca LAMP amb
difusor de vidre i cos alumini lacat gris texturitxat, equipat amb mòduls de LED HI-POWER i un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 48 W de potència total, flux lluminós 2000 lumen, temperatura de color
3000 K, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport

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

1 tipologia 05 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipologia 05 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs.

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

1 tipologia 01 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02  SANEJAMENT I CANALITZACIÓ

1 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector, amb tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior. Inclou formigonat tub, peces especials del mateix material i reparació del revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment executada amidada segons indicacions de la DF.

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

1 C Unitats
2 =embornal 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat de polipropilè sifònic de 74x31x70 cm, amb
bastiment i reixa practicable de fosa grisa abatible model D-4Ad de Fundición Dúctil Fàbregas, classe D400,
col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 C Unitats
2 nova xarxa drenatge 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FD7IU002 u Partida alçada a justificar de connexió de col·lectors pluvial i residual a xarxa existent. Inclou tall de paviment
existent amb disc de serra, excavació de rasa, perforació col·lector existent, reforços del subsòl, formigonat, tub,
peces especials del mateix material, rebliment i piconatge de rasa i reposició i reparació del paviment.

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

1 C Unitats
2 Connexions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m
2 connexió embornals 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#

5 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,900

5 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou p.p de
connexions d'escomeses i xarxes existents.
Criteri d'amidament: m de longitud de tub realment col·locat amidat segons especificacions de la DF.

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

1 C Unitats m Total
2 nova xarxa 1,000 31,850 31,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,850

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 C Unitats
2 Linia vermella 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 Linia verda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Linia tronja 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, classe D400,
col·locat amb morter

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

1 =pericó 40x40 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

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

1 C Unitats m
2 Linia vermella 98,500 98,500 C#*D#*E#*F#

3 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#

4 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#

5 14,950 14,950 C#*D#*E#*F#
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6 34,300 34,300 C#*D#*E#*F#

7 Linia verda 92,500 92,500 C#*D#*E#*F#

8 Linia tronja 74,350 74,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,700

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 04  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 C Unitats
2 Pericó 40x40 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 C Unitats Total
2 Pericó 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, classe D400,
col·locat amb morter

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

1 C Unitats
2 =pericó 40x40 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 pericó 100x100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

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

1 C Unitats m Total
2 xarxa privada 1,000 59,250 59,250 C#*D#*E#*F#

3 1,000 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,500

6 FDG74333 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de conducte de PEHD tritub de 40 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

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

1 xarxa pública 68,500 68,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,500

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06  INSTAL·LACIÓ DE REG

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 C Unitats
2 goteig 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 aspersió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, classe D400,
col·locat amb morter

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

1 C Unitats
2 =pericó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa.
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Criteri d'amidament: 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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
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.

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

1 C Unitats m Total
2 xarxa reg (aspersió) 1,000 161,100 161,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,100

4 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

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

1 C Unitats m Total
2 xarxa degoteig 101,650 101,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,650

5 FJS5A662 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

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

1 C Unitats Total
2 anella degoteig 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FJS22231 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm,
amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 m2/10 T
3 189.85/10 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 arqueta reg aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arqueta reg aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FJSA31A1HBA u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim
de 12 ref. ACC-1200-PP de la serie Programadors elèctrics de HUNTER estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

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

1 Pericó 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 arqueta reg arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 arqueta reg aspersio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 05  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

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

1 C Unitats m2 Total
2 Pas vianants T
3 Tram 1C 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,450 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,900

2 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

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

1 C Unitats m Total
2 Tram 1C 1,000 51,850 51,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,850

3 FBA24317 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

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

1 C Unitats Longitud Total
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2 Tram 1C 1,000 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5,400

4 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

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

1 Zona 30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 S-13 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m sobre base de formigó en massa. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

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

1 Zona 30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 S-13 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

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

1 =suport 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 06  MOBILIARI

1 FQ155A12HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc NeoRomántico Color 1,50 m de
SANTA&COLE , amb respatller, de 1.5 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària, model basic 60 de BREINCO, sense respatller,
col·locat fixat mecànicament.

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 2,4 m de llargària, model basic 60 de BREINCO, sense respatller,
col·locat fixat mecànicament
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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

4 FQ22U001 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer corten, sense tapa, model Morella Bin de ESCOFET, de 50 l de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 07  JARDINERIA

1 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l

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

1 superfície a4 288,660 288,660 C#*D#*E#*F#

2 -50,000 -50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,660

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 pav.09 236,770 0,250 59,193 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,193

3 FR41212C u Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta 1/3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta 1/3 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 FR45BJ2E u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta 1/3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F991U001 u Tapa quadrada per a escocell d'acer cortén, de dos mòduls, de 120x120 cm i 47 cm de diàmetre interior, model
TGR-S-Bamboo de la marca STREETLIFE, recolzada sobre bastiment amb perfils perimetrals en L d'acer
galvanitzat, col·locat amb morter.

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

1 unitaris 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 F991U003 m3 Reblert d'escocell amb substitució total de terra de l'excavació per sòl estructural segons composició barreja de
grava d'arestes vives de 4-6 cm i compost (volum per m3 - 1 m3 de graves i 0,2 m3 de compost), deixant
l'escocell acabat amb una capa de 10 cm de terra extreta de l'escocell neta totalment de pedres. Inclou
l'excavació, transport i deposició de terres.

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

1 unitaris STREETLIFE 6,000 1,200 1,200 1,000 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 C Unitats gruix m2
2 demolició embornals 2,000 0,150 0,600 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#

3 paviment 1,000 0,200 1.004,200 1,000 200,840 C#*D#*E#*F#

4 llumenera 2,000 0,100 0,200 1,000 0,040 C#*D#*E#*F#

5 tapa clavegueram 4,000 0,100 0,640 1,000 0,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,316

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 =transport 201,316 201,316 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,316

3 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
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- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

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

1 exc.caixa paviment 1,000 531,497 1,350 717,521 C#*D#*E#*F#

2 exc. rases 1,000 148,345 1,350 200,266 C#*D#*E#*F#

3 rebliment rases -1,000 86,624 1,350 -116,942 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,845

4 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

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

1 = transport terres 800,845 800,845 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,845

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 02  FASE II PUBLIC
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de qualitat segons especificacions de la DF i el
plec de condicions del projecte.

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

1 T Unitats
2 Programa control qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 03  FASE II PRIVAT
Capítol 03  PAVIMENTS

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 134,790 0,250 33,698 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,698

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 134,790 0,150 20,219 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,219

3 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm de gruix, model Llosa Vulcano de Breinco,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

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

1 =superfície pav. 03 1,000 134,790 134,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,790

4 F9715G11 m3 Base per a rigola i vorada amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i 8 cm
de gruix, de BREINCO, col·locades amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F965U001 m Vorada recta de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de BREINCO de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 03  FASE II PRIVAT
Capítol 06  MOBILIARI

1 FQ155A12HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc NeoRomántico Color 1,50 m de
SANTA&COLE , amb respatller, de 1.5 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària, model basic 60 de BREINCO, sense respatller,
col·locat fixat mecànicament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 03  FASE II PRIVAT
Capítol 07  JARDINERIA

1 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 pav.09 51,890 0,250 12,973 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,973

2 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta 1/3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l

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

1 superfície a4 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 03  FASE II PRIVAT
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 XPASS002 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 03  FASE II PRIVAT
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA100CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de qualitat segons especificacions de la DF i el
plec de condicions del projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Programa control qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2. AMIDAMENTS ESTIMATIUS DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUD PÚBLICA DEL POLÍGON 1 (PAU1) 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA         AMIDAMENTS ANNEXES  �2



PAU1 Privat

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 solar existent 1,000 5.775,000 5.775,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.775,000

2 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 previsio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

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

1 =panot (pav. 01) 1,000 154,950 0,250 38,738 C#*D#*E#*F#

2 =terana (pav. 02) 1,000 916,010 0,250 229,003 C#*D#*E#*F#

3 =terana (pav. 04) 1,000 143,920 0,250 35,980 C#*D#*E#*F#

4 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 140,210 0,250 35,053 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,774

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

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

1 =panot (pav. 01) 1,000 154,950 154,950 C#*D#*E#*F#

2 =terana (pav. 02) 1,000 916,010 916,010 C#*D#*E#*F#

3 =terana (pav. 04) 1,000 143,920 143,920 C#*D#*E#*F#

4 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 140,210 140,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.355,090

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 03  PAVIMENTS

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

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

1 =panot (pav. 01) 1,000 154,950 0,250 38,738 C#*D#*E#*F#

2 =terana (pav. 02) 1,000 916,010 0,250 229,003 C#*D#*E#*F#

3 =terana (pav. 04) 1,000 143,920 0,250 35,980 C#*D#*E#*F#

4 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 140,210 0,250 35,053 C#*D#*E#*F#

EUR

PAU1 Privat

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 338,774

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

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

1 =panot (pav. 01) 1,000 154,950 0,150 23,243 C#*D#*E#*F#

2 =terana (pav. 02) 1,000 916,010 0,150 137,402 C#*D#*E#*F#

3 =terana (pav. 04) 1,000 143,920 0,150 21,588 C#*D#*E#*F#

4 =llosa vulcano (pav. 03) 1,000 140,210 0,150 21,032 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,265

3 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

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

1 =superfície pav. 01 154,950 154,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,950

4 F9F1U001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, model Terana de
Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

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

1 =superfície pav.02 916,010 916,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 916,010

5 F9F15204 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, model Terana de
Breinco, col·locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

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

1 =suprfície pav. 04 143,920 143,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,920

6 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm de gruix, model Llosa Vulcano de Breinco,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

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

1 =superfície pav. 03 140,210 140,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,210

7 F6A7U002 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix i cantell 15cm,
amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm soldades a la
xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.

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

1 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

8 F6A7U001 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer cortén de 10mm de gruix i cantell 25cm,
amb perfil laminat massís de diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm soldades a la
xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada.

EUR



PAU1 Privat

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 3

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

1 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06  INSTAL·LACIÓ DE REG

1 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: 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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
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.

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

1 C Unitats m
2 xarxa reg (aspersió) 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

2 FJS22231 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm,
amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i
regulat

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

1 C Unitats
2 m2/10 T
3 253.42/10 25,340 25,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,340

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 06  MOBILIARI

1 FQ155A12HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc NeoRomántico Color 1,50 m de
SANTA&COLE , amb respatller, de 1.5 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària, model basic 60 de BREINCO, sense respatller,
col·locat fixat mecànicament.

EUR

PAU1 Privat

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 4

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FQ421531 u Pilona de fosa model BARCELONA, acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària,
amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 07  JARDINERIA

1 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l

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

1 superfície a4 163,420 163,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,420

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

1 pav.09 98,970 0,250 24,743 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,743

3 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta 1/3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 planta 2/3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 planta 3/3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 FR42962D u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 planta 1/3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 planta 2/3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 planta 3/3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR



PAU1 Privat

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 5

5 FR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció
mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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

1 superfície a2 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 08  GESTIO DE RESIDUS

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

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

1 C Unitats gruix m2 esponjament
2 neteja i esbrossada 1,000 0,050 5.775,000 1,250 360,938 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,938

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 =transport 360,938 360,938 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,938

3 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

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

1 exc.caixa paviment 1,000 338,774 1,350 457,345 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,345

4 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

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

EUR

PAU1 Privat

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 6

1 = transport terres 457,345 457,345 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,345

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 1807
Capítulo 01  FASE I
Capítol 10  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA0U002 pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de qualitat segons especificacions de la DF i el
plec de condicions del projecte.

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

1 T Unitats
2 Programa control qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



3. AMIDAMENTS DESMANTELLAMENT DE LA ROTONDA  

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA         AMIDAMENTS ANNEXES  �3



Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1807

Capítol 01  ENDERROCS

1 M21B0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o

sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans

manuals i aplec

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

1 Previsió senyals 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

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

1 Superfície d'actuació 1,000 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,

per a delimitar la zona a demolir

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

1 Previsió de talls 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

4 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra

amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

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

1 Previsió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 Previsió de vorada 1,000 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

6 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Previsió de rigola 1,000 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

7 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Previsió de paviment 1,000 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

8 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Previsio de panot 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

9 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a

màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Previsió de llums 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Superifcie vegetació rotonda 1,000 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,000

11 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb

escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

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

1 Rebaix rotonda 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

12 F2RTM600 m3 Trituració de residus no petris a l'obra amb trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments,

fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment

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

1 Previsió 1,000 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

13 F21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals amb

compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 Superifci panot 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

14 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega

sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

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

1 Previsió 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 15,000

15 LY0Z2000 h Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions

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

1 Previsió d'ajudes 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

16 I12AG122 mes Grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

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

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1807

Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de

7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 Càrrega 1,000 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

2 F2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8

m3 de capacitat

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

1 Transport 1,000 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

Obra 01 PRESSUPOST 1807

Capítol 04  SEMAFORITZACIO

1 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara

i tres focus, òptica de leds model 3200 COMPACT LED

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

1 C Unitats

2 tipologia 01- semàfor vehicles T

3 rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBS2U001 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 2200 COMPACT

LED, amb incorporació de senyal acústica per a invidents.

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

EUR

Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 4

1 C Unitats

2 rotonda 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FBS2AC05 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a bicicletes model 12/200 BICI

COMPACT LED

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

1 C Unitats

2 semàfor bicicletes T

3 rotonda 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FBS2AC21 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara

i un focus groc intermitent, òptica de leds, model 1200 COMPACT LED alimentat a 230 V.

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

1 C Unitats

2 tipologia 03 - semàfor intermitent T

3 rotonda 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb

un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,50 m, model

homologat

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

1 C Unitats

2 semàfor vehicles T

3 rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en bàcul

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

1 C Unitats

2 =bàculs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb

un espessor normal i 35 cm d'empotrament

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

1 C Unitats

2 semàfors T

3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a vianants o bicicletes

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

EUR



Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

AMIDAMENTS Data: 14/12/18 Pàg.: 5

1 C Unitats

2 Tipologia 04 - pulsador T

3 rotonda 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb

targeta d'alimentació (CAM_FA), targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL), preparat per

a poder controlar 1 grup semafòric

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Regulador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro

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

1 connexió semàfors C Unitats m

2 1,000 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

11 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic 1x16 mm2 A/V per a connexió a terra

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a connexió de placa de terra

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 1807

Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



4. AMIDAMENTS DESCONTAMINACIÓ DELS SÒLS CONTAMINANTS DEL POLÍGON 1 (PAU1)

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA         AMIDAMENTS ANNEXES  �4



1807 Urbanització- descontaminació del sòl

AMIDAMENTS Data: 15/01/19 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1807 PRESSUPOST
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

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

1 solar 1,000 3.300,000 1,000 3.300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.300,000

Obra 01 PRESSUPOST 1807 PRESSUPOST
Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

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

1 solar 1,000 3.300,000 1,000 1,150 3.795,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.795,000

2 F2RA7M01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb
codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

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

1 solar 1,000 3.300,000 1,000 1,150 3.795,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.795,000

EUR
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Projecte de reurbanització del carrer Tren Baix

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F21BU001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions. (P - 2)

14,29 15,000 214,35

2 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 3)

4,91 2,000 9,82

3 F2194AU5 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment d'urbanització, de fins a 40
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. Inclou part proporcional de vorada,
rigola, guals o qualsevol element de paviment de vialitat. (P - 1)

4,61 1.004,200 4.629,36

4 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 9)

13,26 148,345 1.967,05

5 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 8)

5,38 531,497 2.859,45

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 10)

1,15 2.116,370 2.433,83

7 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 11)

17,52 86,624 1.517,65

8 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

170,35 2,000 340,70

9 F21DQU02 u Demolició de tapa de clavegueram o de serveis de qualsevol material,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 4)

7,33 4,000 29,32

10 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 7)

152,46 1,000 152,46

11 F21QBB01 u Retirada de semàfor, columna, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 6)

77,08 1,000 77,08

TOTAL Capítol 01.02.01 14.231,07

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 03 PAVIMENTS

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM (P - 16)

22,80 526,616 12.006,84

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 17)

65,36 220,345 14.401,75

3 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland (P - 25)

30,62 689,000 21.097,18

EUR

Projecte de reurbanització del carrer Tren Baix

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 2

4 F9F1U001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 6 cm de gruix, model Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment (P - 26)

37,50 372,170 13.956,38

5 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm
de gruix, model Llosa Vulcano de Breinco, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina (P - 29)

42,29 407,790 17.245,44

6 F9F5Q80F m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7 cm de
gruix, model Tactile ratllat de Breinco , col·locats amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, donant compliment a les
normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542. (P - 27)

41,56 6,720 279,28

7 F9F5QE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm
de gruix, model Tactile de botons de Breinco , col·locats amb morter
de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina donant compliment a les
normes UNE-CEN/TS 15209EX i UNE-ISO 21542. (P - 28)

41,56 5,760 239,39

8 F9H11J32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
35/50 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 33)

45,43 79,689 3.620,27

9 F9H11B32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 32)

45,65 64,844 2.960,13

10 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 30)

48,92 46,317 2.265,83

11 F9H11832 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
(P - 31)

46,07 3,986 183,64

12 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 34)

0,35 410,640 143,72

13 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 35)

0,35 788,740 276,06

14 F9715G11 m3 Base per a rigola i vorada amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 19)

93,77 62,625 5.872,35

15 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de
secció en v, de 30 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de BREINCO,
col·locades amb morter (P - 20)

36,34 208,750 7.585,98

16 F965U001 m Vorada recta de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de
BREINCO de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. (P - 18)

20,36 229,130 4.665,09

17 F6A7U001 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer
cortén de 10mm de gruix i cantell 25cm, amb perfil laminat massís de
diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm
soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada. (P - 14)

51,71 72,460 3.746,91

18 F6A7U002 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer
cortén de 10mm de gruix i cantell 15cm, amb perfil laminat massís de
diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm
soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada. (P - 15)

51,71 110,680 5.723,26

19 F981U002 u Capçal de gual prefabricat de formigó de 40 x 60 cm, amb la
cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre
base de formigó no estructural (P - 22)

116,58 10,000 1.165,80

20 F981U001 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.
Inclou peces especials per capçals de guals.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les
cares exteriors dels capçals.

26,95 15,200 409,64

EUR
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(P - 21)

TOTAL Capítol 01.02.03 117.844,94

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 01 IL·LUMINACIÓ

1 FHN1U001 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, model FLUT STREET
8500 NW ANT de la marca LAMP, amb cos alumini lacat en color
antracita, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció
IP-66 i IK06, un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 58
W de potència total, flux lluminós 5500 lumen, temperatura de color
3000 K, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport. (P - 60)

602,50 8,000 4.820,00

2 FHN6U005 u Llum LED per a vial de distribució simètrica, model NIU LED RSYM
CL.I 4500GR de la marca LAMP amb difusor de vidre i cos alumini
lacat gris texturitxat, equipat amb mòduls de LED HI-POWER i un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 48 W de potència
total, flux lluminós 2000 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per
fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport (P - 61)

991,00 21,000 20.811,00

3 FHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs. (P -
58)

179,53 21,000 3.770,13

4 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre fonament de HM-20, inclòs. (P -
59)

277,41 8,000 2.219,28

TOTAL Capítol (1) 01.02.04.01 31.620,41

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 02 SANEJAMENT I CANALITZACIÓ

1 FD7IU001 u Connexió de baixant pluvial d'embornal a col·lector, amb tub de
polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior.
Inclou formigonat tub, peces especials del mateix material i reparació
del revestiment de façana.
Criteri d'amidament: unitat de connexió realment executada amidada
segons indicacions de la DF. (P - 43)

48,99 7,000 342,93

2 FD5ZU001 u Subministrament i col·locació d'embornal soterrat, prefabricat de
polipropilè sifònic de 74x31x70 cm, amb bastiment i reixa practicable
de fosa grisa abatible model D-4Ad de Fundición Dúctil Fàbregas,
classe D400, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat col·locada mesurada segons les
especificacions de la DT.

(P - 42)

204,10 7,000 1.428,70

3 FD7IU002 u Partida alçada a justificar de connexió de col·lectors pluvial i residual a
xarxa existent. Inclou tall de paviment existent amb disc de serra,
excavació de rasa, perforació col·lector existent, reforços del subsòl,
formigonat, tub, peces especials del mateix material, rebliment i

266,19 2,000 532,38

EUR

Projecte de reurbanització del carrer Tren Baix
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piconatge de rasa i reposició i reparació del paviment. (P - 44)
4 FD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,

de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 45)

113,16 13,900 1.572,92

5 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou p.p de connexions
d'escomeses i xarxes existents.
Criteri d'amidament: m de longitud de tub realment col·locat amidat
segons especificacions de la DF. (P - 46)

31,62 31,850 1.007,10

TOTAL Capítol (1) 01.02.04.02 4.884,03

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 50)

50,93 30,000 1.527,90

2 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, classe D400, col·locat amb morter (P - 53)

28,10 30,000 843,00

3 FDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 47)

11,34 354,700 4.022,30

TOTAL Capítol (1) 01.02.04.03 6.393,20

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 04 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 FM21U070 u Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb
racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de
4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat (P - 66)

275,28 1,000 275,28

TOTAL Capítol (1) 01.02.04.04 275,28

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 05 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 50)

50,93 2,000 101,86

EUR
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2 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x85
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 51)

122,56 2,000 245,12

3 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, classe D400, col·locat amb morter (P - 53)

28,10 2,000 56,20

4 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 55)

250,47 2,000 500,94

5 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 49)

10,24 68,500 701,44

6 FDG74333 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de
conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN
10, situada en vorera, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre
de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 48)

22,91 68,500 1.569,34

TOTAL Capítol (1) 01.02.04.05 3.174,90

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 06 INSTAL·LACIÓ DE REG

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 50)

50,93 3,000 152,79

2 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, classe D400, col·locat amb morter (P - 53)

28,10 3,000 84,30

3 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: 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 pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
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.
(P - 57)

5,83 161,100 939,21

4 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

3,48 101,650 353,74

5 FJS5A662 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de

10,05 9,000 90,45

EUR
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diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 63)

6 FJS22231 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos
emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre
3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat (P - 62)

41,35 19,000 785,65

7 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 52)

109,90 1,000 109,90

8 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 54)

86,10 1,000 86,10

9 FJSA31A1HBA u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable
i centralitzable, per a un nombre màxim de 12 ref. ACC-1200-PP de la
serie Programadors elèctrics de HUNTER estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 64)

3.230,52 1,000 3.230,52

10 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 65)

116,15 2,000 232,30

TOTAL Capítol (1) 01.02.04.06 6.064,96

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 05 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 FBA31112 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 38)

12,45 22,900 285,11

2 FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
36)

0,93 51,850 48,22

3 FBA24317 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 37)

2,04 5,400 11,02

4 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P
- 39)

40,76 4,000 163,04

5 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m sobre base de formigó en
massa. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols. (P - 40)

53,27 4,000 213,08

6 FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 41)

98,29 4,000 393,16

EUR
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TOTAL Capítol 01.02.05 1.113,63

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 06 MOBILIARI

1 FQ155A12HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc
NeoRomántico Color 1,50 m de SANTA&COLE , amb respatller, de
1.5 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 69)

382,08 4,000 1.528,32

2 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària,
model basic 60 de BREINCO, sense respatller, col·locat fixat
mecànicament. (P - 68)

1.417,85 6,000 8.507,10

3 FQ131111 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 2,4 m de llargària, model
basic 60 de BREINCO, sense respatller, col·locat fixat mecànicament
(P - 67)

843,53 1,000 843,53

4 FQ22U001 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer corten, sense tapa,
model Morella Bin de ESCOFET, de 50 l de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 70)

512,53 1,000 512,53

TOTAL Capítol 01.02.06 11.391,48

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 07 JARDINERIA

1 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en
contenidor de 3 l (P - 75)

3,42 238,660 816,22

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 71)

31,52 59,193 1.865,76

3 FR41212C u Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 72)

109,86 4,000 439,44

4 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 73)

220,73 11,000 2.428,03

5 FR45BJ2E u Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 30 a 35 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm
segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 74)

297,12 1,000 297,12

6 F991U001 u Tapa quadrada per a escocell d'acer cortén, de dos mòduls, de
120x120 cm i 47 cm de diàmetre interior, model TGR-S-Bamboo de la
marca STREETLIFE, recolzada sobre bastiment amb perfils
perimetrals en L d'acer galvanitzat, col·locat amb morter. (P - 23)

1.094,46 6,000 6.566,76

7 F991U003 m3 Reblert d'escocell amb substitució total de terra de l'excavació per sòl
estructural segons composició barreja de grava d'arestes vives de 4-6
cm i compost (volum per m3 - 1 m3 de graves i 0,2 m3 de compost),
deixant l'escocell acabat amb una capa de 10 cm de terra extreta de

68,00 8,640 587,52

EUR
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l'escocell neta totalment de pedres. Inclou l'excavació, transport i
deposició de terres. (P - 24)

TOTAL Capítol 01.02.07 13.000,85

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 08 GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 76)

6,40 201,316 1.288,42

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)

18,00 201,316 3.623,69

3 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 12)

4,10 800,845 3.283,46

4 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 13)

4,78 800,845 3.828,04

TOTAL Capítol 01.02.08 12.023,61

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 XPASS001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut (P - 0) 3.441,65 1,000 3.441,65

TOTAL Capítol 01.02.09 3.441,65

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 02 FASE II PUBLIC

EUR
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Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

1 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de
qualitat segons especificacions de la DF i el plec de condicions del
projecte. (P - 0)

2.294,43 1,000 2.294,43

TOTAL Capítol 01.02.10 2.294,43

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 03 FASE II PRIVAT

Capítol 03 PAVIMENTS

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM (P - 16)

22,80 33,698 768,31

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 17)

65,36 20,219 1.321,51

3 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm
de gruix, model Llosa Vulcano de Breinco, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina (P - 29)

42,29 134,790 5.700,27

4 F9715G11 m3 Base per a rigola i vorada amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 19)

93,77 0,000 0,00

5 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de
secció en v, de 30 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de BREINCO,
col·locades amb morter (P - 20)

36,34 0,000 0,00

6 F965U001 m Vorada recta de formigó, monocapa, de 15x100x8cm arrodonida, de
BREINCO de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. (P - 18)

20,36 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03.03 7.790,09

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 03 FASE II PRIVAT

Capítol 06 MOBILIARI

1 FQ155A12HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc
NeoRomántico Color 1,50 m de SANTA&COLE , amb respatller, de
1.5 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 69)

382,08 5,000 1.910,40

2 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària,
model basic 60 de BREINCO, sense respatller, col·locat fixat
mecànicament. (P - 68)

1.417,85 4,000 5.671,40

TOTAL Capítol 01.03.06 7.581,80

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 03 FASE II PRIVAT

Capítol 07 JARDINERIA
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1 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 71)

31,52 12,973 408,91

2 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 73)

220,73 4,000 882,92

3 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en
contenidor de 3 l (P - 75)

3,42 50,000 171,00

TOTAL Capítol 01.03.07 1.462,83

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 03 FASE II PRIVAT

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 XPASS002 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut (P - 0) 252,52 1,000 252,52

TOTAL Capítol 01.03.09 252,52

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 03 FASE II PRIVAT

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

1 XPA100CQ pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de
qualitat segons especificacions de la DF i el plec de condicions del
projecte. (P - 0)

168,35 1,000 168,35

TOTAL Capítol 01.03.10 168,35

EUR



Projecte de reurbanització del carrer Tren Baix

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 1

NIVELL 4: Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 01.02.04.01  IL·LUMINACIÓ 31.620,41

Capítol (1) 01.02.04.02  SANEJAMENT I CANALITZACIÓ 4.884,03

Capítol (1) 01.02.04.03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 6.393,20

Capítol (1) 01.02.04.04  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 275,28

Capítol (1) 01.02.04.05  INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 3.174,90

Capítol (1) 01.02.04.06  INSTAL·LACIÓ DE REG 6.064,96

Capítol 01.02.04  INSTAL·LACIONS 52.412,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

52.412,78
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 14.231,07

Capítol 01.02.03  PAVIMENTS 117.844,94

Capítol 01.02.04  INSTAL·LACIONS 52.412,78

Capítol 01.02.05  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 1.113,63

Capítol 01.02.06  MOBILIARI 11.391,48

Capítol 01.02.07  JARDINERIA 13.000,85

Capítol 01.02.08  GESTIÓ DE RESIDUS 12.023,61

Capítol 01.02.09  SEGURETAT I SALUT 3.441,65

Capítol 01.02.10  CONTROL DE QUALITAT 2.294,43

Capítulo 01.02  FASE II PUBLIC 227.754,44

Capítol 01.03.03  PAVIMENTS 7.790,09

Capítol 01.03.06  MOBILIARI 7.581,80

Capítol 01.03.07  JARDINERIA 1.462,83

Capítol 01.03.09  SEGURETAT I SALUT 252,52

Capítol 01.03.10  CONTROL DE QUALITAT 168,35

Capítulo 01.03  FASE II PRIVAT 17.255,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

245.010,03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.02  FASE II PUBLIC 227.754,44

Capítulo 01.03  FASE II PRIVAT 17.255,59

Obra 01 Presupuesto 1807 245.010,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

245.010,03
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 1807 245.010,03

245.010,03

euros

PAU2 Públic + Privat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 245.010,03

Subtotal 245.010,03

13 % Despeses Generals SOBRE 245.010,03................................................................... 31.851,30

6 % Benefici Industrial SOBRE 245.010,03........................................................................ 14.700,60

21 % IVA SOBRE 291.561,93............................................................................................. 61.228,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 352.789,94

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS )

DURAN ARQUITECTES SLP

Dimecres, 19 de desembre de 2018



2. PRESSUPOSTOS ESTIMATIUS DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUD PÚBLICA DEL POLÍGON 1 (PAU1) 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA   PRESSUPOSTOS ANNEXES  �2



PAU1 Privat

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

0,46 5.775,000 2.656,50

2 F21QIN02 u Trasllat de contenidor d'escombraries (P - 1) 1,18 2,000 2,36
3 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),

realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 3)

5,38 338,774 1.822,60

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 4)

1,15 1.355,090 1.558,35

TOTAL Capítol 01.01.01 6.039,81

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 03 PAVIMENTS

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM (P - 9)

22,80 338,774 7.724,05

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 10)

65,36 203,265 13.285,40

3 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland (P - 11)

30,62 154,950 4.744,57

4 F9F1U001 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 6 cm de gruix, model Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment (P - 13)

37,50 916,010 34.350,38

5 F9F15204 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, model Terana de Breinco, col·locats amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment (P - 12)

38,97 143,920 5.608,56

6 F9F5R90G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40 cm i 5 cm
de gruix, model Llosa Vulcano de Breinco, col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina (P - 14)

42,29 140,210 5.929,48

7 F6A7U002 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer
cortén de 10mm de gruix i cantell 15cm, amb perfil laminat massís de
diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm
soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada. (P - 8)

51,71 55,000 2.844,05

8 F6A7U001 m Encintat de separació de zones de vianants, format per xapa d'acer
cortén de 10mm de gruix i cantell 25cm, amb perfil laminat massís de
diàmetre 20mm superior, i barilles corrugades de diàmetre 10mm
soldades a la xapa cada 20cm,  per encastar a la esplanada. (P - 7)

51,71 90,000 4.653,90

TOTAL Capítol 01.01.03 79.140,39

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Capítol (1) 06 INSTAL·LACIÓ DE REG

EUR

PAU1 Privat

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 2

1 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: 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 pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
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.
(P - 15)

5,83 135,000 787,05

2 FJS22231 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos
emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre
3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat (P - 16)

41,35 25,340 1.047,81

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.06 1.834,86

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 06 MOBILIARI

1 FQ155A12HKS u Banc de posts de polímer tècnic amb fibres vegetals de la serie Banc
NeoRomántico Color 1,50 m de SANTA&COLE , amb respatller, de
1.5 m de llargària i amb suports de polímer tècnic amb fibra de vidre,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 18)

382,08 2,000 764,16

2 FQ131411 u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 3,40 m de llargària,
model basic 60 de BREINCO, sense respatller, col·locat fixat
mecànicament. (P - 17)

1.417,85 15,000 21.267,75

3 FQ421531 u Pilona de fosa model BARCELONA, acabat amb protecció antioxidant
de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal,
col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 19)

152,92 12,000 1.835,04

TOTAL Capítol 01.01.06 23.866,95

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 07 JARDINERIA

1 FR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en
contenidor de 3 l (P - 23)

3,42 163,420 558,90

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 20)

31,52 24,743 779,90

3 FR41252D u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 21)

220,73 18,000 3.973,14

EUR



PAU1 Privat

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 3

4 FR42962D u Subministrament de Corylus colurna de perímetre de 25 a 30 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 22)

127,73 3,000 383,19

5 FR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons
NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25
% i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 24)

0,48 90,000 43,20

TOTAL Capítol 01.01.07 5.738,33

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 08 GESTIO DE RESIDUS

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 25)

6,40 360,938 2.310,00

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

18,00 360,938 6.496,88

3 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 5)

4,10 457,345 1.875,11

4 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 6)

4,78 457,345 2.186,11

TOTAL Capítol 01.01.08 12.868,10

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

EUR

PAU1 Privat

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 4

1 XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut (P - 0) 1.942,33 1,000 1.942,33

TOTAL Capítol 01.01.09 1.942,33

Obra 01 Presupuesto 1807

Capítulo 01 FASE I

Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

1 XPA0U002 pa Partida alçada a justificar per la realització d'assaig de control de
qualitat segons especificacions de la DF i el plec de condicions del
projecte. (P - 0)

1.294,88 1,000 1.294,88

TOTAL Capítol 01.01.10 1.294,88

EUR



PAU1 Privat

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 1

NIVELL 4: Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 01.01.04.06  INSTAL·LACIÓ DE REG 1.834,86

Capítol 01.01.04  INSTAL·LACIONS 1.834,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.834,86
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 6.039,81

Capítol 01.01.03  PAVIMENTS 79.140,39

Capítol 01.01.04  INSTAL·LACIONS 1.834,86

Capítol 01.01.06  MOBILIARI 23.866,95

Capítol 01.01.07  JARDINERIA 5.738,33

Capítol 01.01.08  GESTIO DE RESIDUS 12.868,10

Capítol 01.01.09  SEGURETAT I SALUT 1.942,33

Capítol 01.01.10  CONTROL DE QUALITAT 1.294,88

Capítulo 01.01  FASE I 132.725,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

132.725,65
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  FASE I 132.725,65

Obra 01 Presupuesto 1807 132.725,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

132.725,65
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 1807 132.725,65

132.725,65

euros

PAU1 Privat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 132.725,65

Subtotal 132.725,65

13 % Despeses Generals SOBRE 132.725,65................................................................... 17.254,33

6 % Benefici Industrial SOBRE 132.725,65........................................................................ 7.963,54

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 157.943,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )

DURAN ARQUITECTES SLP

Dimecres, 19 de desembre de 2018



3. PRESSUPOSTOS DESMANTELLAMENT DE LA ROTONDA  

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA   PRESSUPOSTOS ANNEXES  �3



Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1807

Capítol 01 ENDERROCS

1 M21B0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització
vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de
superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim, amb mitjans manuals i aplec (P - 28)

9,39 15,000 140,85

2 M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 29)

10,27 1.600,000 16.432,00

3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 5)

6,54 400,000 2.616,00

4 M21Q2001 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de
fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i
aplec (P - 30)

9,15 10,000 91,50

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

3,80 900,000 3.420,00

6 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 2)

4,17 900,000 3.753,00

7 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 4)

3,83 1.600,000 6.128,00

8 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 3)

4,89 400,000 1.956,00

9 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

167,28 20,000 3.345,60

10 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 9)

0,54 490,000 264,60

11 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 10)

6,24 200,000 1.248,00

12 F2RTM600 m3 Trituració de residus no petris a l'obra amb trituradora de martells de
residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable
manualment (P - 13)

1,76 1.600,000 2.816,00

13 F21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de
formigó en paraments verticals amb compressor i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 7)

8,26 400,000 3.304,00

14 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 8)

162,69 15,000 2.440,35

15 LY0Z2000 h Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions (P
- 27)

16,87 200,000 3.374,00

16 I12AG122 mes Grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta (P - 26) 1.875,78 1,000 1.875,78

TOTAL Capítol 01.01 53.205,68

Obra 01 Pressupost 1807

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR

Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 2

1 F2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km (P - 11)

11,70 900,000 10.530,00

2 F2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 12)

18,24 900,000 16.416,00

TOTAL Capítol 01.02 26.946,00

Obra 01 Pressupost 1807

Capítol 04 SEMAFORITZACIO

1 FBS2AC01 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica de leds
model 3200 COMPACT LED (P - 17)

785,08 4,000 3.140,32

2 FBS2U001 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a vianants model 2200 COMPACT LED, amb incorporació
de senyal acústica per a invidents. (P - 20)

985,95 16,000 15.775,20

3 FBS2AC05 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a bicicletes model 12/200 BICI COMPACT LED (P - 18)

518,28 6,000 3.109,68

4 FBS2AC21 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat amb sistema
òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus groc intermitent,
òptica de leds, model 1200 COMPACT LED alimentat a 230 V. (P - 19)

325,72 9,000 2.931,48

5 FBS1AC02 u Subministrament i instal·lació de bàcul d'acer galvanitzat de 6m
d'alçada útil i 190mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de
4,50 m, model homologat (P - 14)

951,17 1,000 951,17

6 FBS1AC11 u Subministrament i instal·lació de baixant simple per a semàfor en
bàcul (P - 16)

101,00 1,000 101,00

7 FBS1AC04 u Subministrament i instal·lació columna polièster-fibra de vidre de 2,40
m d'alçada útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm
d'empotrament (P - 15)

216,68 15,000 3.250,20

8 FBS3AC02 u Subministrament i instal·lació de polsador per a demanda de pas per a
vianants o bicicletes (P - 21)

106,88 16,000 1.710,08

9 FBSRAC01 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model
RTAC amb armari M3, equipat amb targeta d'alimentació (CAM_FA),
targeta CPU (CAM_CPU) i amb 4 targetes de sortida (CAM_SAL),
preparat per a poder controlar 1 grup semafòric (P - 22)

2.300,00 1,000 2.300,00

10 FG32AC01 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble
recobriment de 4x2,5 mm2 Az Ve Am Ro (P - 24)

4,53 213,000 964,89

11 FG38AC01 m Subministrament i instal·lació de cable heptafilar amb aïllament plàstic
1x16 mm2 A/V per a connexió a terra (P - 25)

4,30 20,000 86,00

12 FG31AC02 m Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 35 mm per a
connexió de placa de terra (P - 23)

7,21 10,000 72,10

TOTAL Capítol 01.04 34.392,12

Obra 01 Pressupost 1807

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 XPASU001 u Partida alçada a justificar per a l'estudi de seguretat i salut (P - 0) 1.717,70 1,000 1.717,70

EUR



Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.09 1.717,70

EUR



Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/12/18 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS 53.205,68
Capítol 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 26.946,00
Capítol 01.04  SEMAFORITZACIO 34.392,12
Capítol 01.09  SEGURETAT I SALUT 1.717,70
Obra 01 Pressupost 1807 116.261,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

116.261,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 1807 116.261,50

116.261,50

euros

Enderroc rotonda Carrer Tren Baix a Terrassa

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 116.261,50

Subtotal 116.261,50

13 % Despeses Generals SOBRE 116.261,50................................................................... 15.114,00

6 % Benefici Industrial SOBRE 116.261,50........................................................................ 6.975,69

21 % IVA SOBRE 138.351,19............................................................................................. 29.053,75

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 167.404,94

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS )



4. PRESSUPOSTOS DESCONTAMINACIÓ DELS SÒLS CONTAMINANTS DEL POLÍGON 1 (PAU1)

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA   PRESSUPOSTOS ANNEXES  �4



1807 Urbanització- descontaminació del sòl

PRESSUPOST Data: 15/01/19 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1807 PRESSUPOST

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en
el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 1)

2,73 3.300,000 9.009,00

TOTAL Capítol 01.01 9.009,00

Obra 01 Pressupost 1807 PRESSUPOST

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri 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 el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 2)

4,10 3.795,000 15.559,50

2 F2RA7M01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 3)

172,20 3.795,000 653.499,00

TOTAL Capítol 01.02 669.058,50

EUR



1807 Urbanització- descontaminació del sòl

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/01/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 9.009,00
Capítol 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 669.058,50
Obra 01 Pressupost 1807 PRESSUPOST 678.067,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

678.067,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 1807 PRESSUPOST 678.067,50

678.067,50

euros

1807 Urbanització- descontaminació del sòl

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 678.067,50

Subtotal 678.067,50

13 % Despeses Generals SOBRE 678.067,50................................................................... 88.148,78

6 % Benefici Industrial SOBRE 678.067,50........................................................................ 40.684,05

21 % IVA SOBRE 806.900,33............................................................................................. 169.449,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 976.349,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )

DURAN ARQUITECTES SLP

Dimarts, 15 de gener de 2019
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L’estudi complert del sòl està adjudicat a una empresa homologada per l’ARC “ENVIRO ENGINEERING” (ENVIROENG 2000 S.L.). 

NOTA. 

Es presenta l’estudi del sol complert, on es verifica que no s’ha desenvolupat mai cap activitat potencialment contaminant del sol. La possibilitat de contaminants es troba majoritàriament al reblert d’una petita zona de l’emplaçament localitzada. 

Es presenta una hipòtesi de càlcul per a la descontaminació del sol corresponent al cas mes desfavorable, tal i com s’especifica a la memòria del corresponent estudi. 

Aquest contempla la necessitat de realitzar un estudi de riscos segons normativa, per acabar d’analitzar amb certesa la possibilitat de terres contaminants.

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA ESTUDI DE SÒLS  �1
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La present memòria es troba dividida en dues parts. La primera part inclou els continguts mínims requerits per la 
Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012 sobre els Criteris generals per al funcionament de diferents tipus 
d'organismes que realitzen la inspecció, concretament, pel que fa al camp de sòls contaminats. Els treballs i la 
informació continguda en la segona part queden exclosos de l'abast del sistema de qualitat de la UNE-EN 
ISO/IEC 17020: 2012. 
 
 
Els treballs subjectes a la norma esmentada, presentats en la primera part s'han desenvolupat d'acord amb els 
procediments operatius del sistema de qualitat implantats per enviro ENGINEERING 
 

 
CODI   TÍTOL 
 
EE-POE-01  Inspecció Preliminar Rev.2  
EE-POE-05  Presa de mostres de sòls, Rev. 5 
EE-POE-07  Redacció d’informes i memòries, Rev. 6 
EE-INST-01  Numeració de projectes, Rev. 0 
EE-INST-02  Conservació, referenciat y etiquetat de mostres, Rev. 3 
EE-INST-03  Enviament de mostres a laboratori, Rev. 1 
EE-INST-04  Rentat i descontaminació d’equips de mostreigs, Rev. 0 
EE-INST-05.1 Determinació de vapors orgànics mitjançant  PID pel mètode Head Space, Rev. 0 
EE-INST-05.2  Ús del PID Ionscience, Rev.1 
EE-INST-06  Testificació de calicates, Rev. 3 
 
 
 
 
enviro ENGINEERING assegura la confidencialitat de la informació obtinguda en el decurs de les seves 
activitats d’inspecció, d’acord amb el disposat a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.  
 
Aquest informe no pot reproduir-se, total o parcialment, sense la autorització expressa del client i d’enviro 
ENGINEERING 
 
© Els drets de propietat (copyright) d’aquest informe pertanyen a enviro ENGINEERING. Qualsevol 
reproducció total o parcial, o ús no autoritzat per qualsevol persona diferent al destinatari, està estrictament 
prohibida.   
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0. DADES PRÈVIES 

 

 

A. Identificació del sol·licitant de l’inici del procediment. 
 
Nom: DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L. 

CIF:      B-64360423 

Direcció de contacte:    Av. Torre Mateu 77-89 nau 3, 08210 Barberà del Vallés 

Enviament de correu:   Av. Torre Mateu 77-89 nau 3, 08210 Barberà del Vallés 

Telèfon:       

Representant:    Duran Arquitectes, S.L. 

E-mail del representant:   info@duranarquitectes.com 

Telèfon del representant:   937362536 

Relació jurídica amb l’emplaçament :  Propietària 

 

 

B. Identificació de l’ l’emplaçament. 
 

Nom:    Carrer del Tren de Baix 

Direcció completa:  C/ Tren de Baix, 153 , Terrassa 

 

 

C. Identificació de l’Organisme d’inspecció. 
 

Nom:    ENVIROENG 2000, S.L. 

Acreditació d’ENAC: 343/EI563 

CIF:    B-65179293 

Direcció:   C/ de Plató 14, ent. 3ª, 08021 Barcelona 

Telèfon:    933 285 198 

E-mail:    info@enviroeng.eu 

Equip de treball: 

 

x Tècnic responsable (1): Fernando Ginette 

x Director Tècnic: Ferran Ginette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Tècnic supervisat en el marc del procés d’habilitació. 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

 

1.1. Introducció 

 

Per encàrrec de DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L., enviro ENGINEERING ha dut a terme 

la present inspecció preliminar de la qualitat del subsòl de solar situat al carrer Tren de Baix 153, de 

Terrassa  (veure Annex 1.1). 

 

La zona objecte d’estudi té una superfície d’uns 7.860 m2. L’emplaçament és un solar  sense edificar que 

actualment s’utilitza com a magatzem de material de construcció. Queda delimitat entre el carrer Tren de 

Baix, el carrer de las Navas de Tolosa, el carrer de Joan Monpeó i el carrer del Doctor Torras i Bages. Es 

projecta la construcció d’una zona residencial y comercial. 

 

A la zona d’estudi no ha existit mai cap edificació ni s’ha desenvolupat mai cap activitat industrial. La 

única activitat identificada ha estat el magatzematge de materials de construcció. A la mateixa parcel·la, 

fora de la propietat estudiada, hi han dues naus a les cantonades dels carrers Navas de Tolosa amb Joan 

Monpeó i Doctor Torras i Bages amb Joan Monteó. Hi han evidències de que en aquesta zona s’han 
realitzat reblerts de terres. 

 

L’emplaçament forma part d’una parcel·la més gran, d’uns 10.220 m2, afectada parcialment pel Pla de 

Millora Urbana PM-RPA 035 Rambleta del Pare Alegre. 

 

La propietat preveu la futura construcció d’una promoció amb aparcament soterrat, zona comercial i 

edificis d’oficines i residencials que, com s´ha dit,  no ocuparà tota la superfície de la parcel·la.  

 

Està prevista la construcció d’un aparcament soterrat de dues i tres plantes que ocuparà una superfície 

d’uns 5.500 m2, es adir tot l’emplaçament, tret d’una franja a l’est d’uns 887 m2 i altra a l’oest , amb façana 
al carrer Tren de Baix, d’uns 1.473 m2.  

 

La part de la propietat no inclosa dins l’àmbit del Pla de Millora Urbana PM-PRPA035 no és objecte de 

l’estudi. 
  

Les dades que es presenten en aquesta memòria, defineixen exclusivament l’estat del subsòl en el 
moment de l’execució dels treballs de camp, realitzats durant el mes de desembre de 2018, i les 

conclusions i hipòtesis formulades se’n deriven, de forma raonada, d’aquestes dades. El model 
conceptual que es presenta es fonamenta en aquestes dades, conclusions i hipòtesis, essent 

representatiu de l’estat de l’emplaçament en aquest moment. 
 

 

1.2. Antecedents 

 
L’emplaçament objecte d’aquesta oferta està situat al carrer de Tren de Baix 153 de Terrassa. Té una 

superfície aproximada de 7.860 m2. 

 

De una anàlisi de les fotos aèries disponibles i de la consulta de l’arxiu municipal, se’n desprèn que 
l’emplaçament no ha suportat cap activitat inclosa a l’Annex I del RD 9/2005, com a potencialment 
contaminat del sòl.  

 

L’Ajuntament de Terrassa, malgrat reconeix que no espot concloure que la activitat desenvolupada a 

aquesta parcel·la estiguin inclosa dins de les relacionades com a potencialment contaminats del sòl, ha 
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requerit a la propietat la presentació d’una investigació de la qualitat del sòl d’acord amb la normativa 

vigent.  

 

El solar ha estat terraplenat, si més no parcialment, en, com a mínim, dues ocasions, una lligada a la 

urbanització de la zona, als voltants dels anys 80, i l’altra posteriorment, cap al 2003. Des de 2004, ha 

estat emprat com a magatzem de materials  de la construcció i, ocasionalment, de vehicles. 

 

En aquest escenari, no es clar si li és d’aplicació lo disposat per la normativa de sòls contaminats. 

Entenem que si les terres de reblert no contenen indicis d’afecció com residus de la construcció o d’altres 

materials impropis, no li seria d’aplicació. En cas contrari podria ser-li. 
 

1.3. Objectiu 

 

L’objectiu d’aquesta investigació es la inspecció de la qualitat del subsòl i, especialment, identificar i 

caracteritzar la qualitat de les terres de reblert dipositades a l’emplaçament. 
 

Des d'un punt de vista tècnic, l'objectiu de la present inspecció és establir l'existència o l'absència de 

contaminants en el subsòl de les zones investigades i, si escau, comparar les concentracions 

determinades al sòl amb les definides pels nivells genèrics de referència (NGR) definits a l'annex V del 

RD 9/2005, de 14 de gener, i amb els valors definits en l'annex II de la Llei reguladora dels residus, 

“Nivells Genèrics de Referència per a metalls i metal·loides a Catalunya”. 
 

També és objectiu d'aquesta inspecció identificar els possibles focus de contaminació a les zones 

investigades, definir la necessitat d'una investigació detallada en alguna d'elles, i establir un model 

conceptual preliminar de l'emplaçament d'acord amb la normativa vigent. 

 

Aquesta inspecció té un caràcter reglamentari i s'ha executat d'acord amb els requeriments de la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17020, seguint els procediments d'investigació i de redacció d'informes acreditats en 

l'àmbit de l'acreditació de enviro ENGINEERING per ENAC com a entitat d'inspecció de la qualitat 

dels sòls i les aigües subterrànies contaminades, i l'anàlisi de riscos. 

 

enviro ENGINEERING està habilitada per la Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a entitat de control en l’àmbit de la prevenció de la 
contaminació del sòl amb el número d’inscripció en el Registre d’entitat col·laboradores de medi ambient 

87-EC-SOL-R, en el àmbits d’actuació d’Investigació, Anàlisi Quantitativa de Riscos y Projectes  de 
Recuperació. 

  

   
 

 

INVESTIGACIÓ PRELIMINAR DEL  SÒL c/ TREN DE BAIX 153. TERRASSA 
Desembre 2018                                                                                                                               1827-01 PIS 

Pàgina 4 de 24 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT 

 

2.1. Estudi històric  

 

La informació exposada a continuació s'ha obtingut a partir de les dades obtingudes i/o facilitades per: 

 

- Arxiu Municipal de Terrassa 

- Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Arxiu Històric de Terrassa 

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

- Seu electrònica del cadastre 

- Fotografia i cartografia multitemporal 

 

Durant la consulta dels fons del Arxiu municipal de Terrassa es va trobar les empreses que van ocupar les 

naus existents a l’illa on es troba l’emplaçament d’estudi, fora de l’àmbit de l’emplaçament:  
 

La nau situada a la cantonada dels carrers Navas de Tolosa i Joan Monpeó i amb direcció carrer Joan 

Monpeó 98-122 es trobava CECSA (Compañía Española de Calderería SA), taller mecànic de caldereria 

dedicat a la construcció d’equips auxiliars per a empreses petroquímiques. 

 

La nau situada a la cantonada dels carrers Doctor Torras i Bages i Joan Monpeó i amb direcció carrer 

Joan Monpeó 130 es trobava Hilaturas Amat SL, planta dedicada als acabats de teixits, preparació de les 

fibres de llana (classificació, rentat, cardat, pentinat). 

 

 No s’ha trobat cap expedient d’obres o activitats localitzat a l’emplaçament. 
 

2.1.1. Antecedents generals 

 
La zona objecte d’estudi ocupa una superfície d’uns 7.860  m2 i presenta una forma aproximadament 

rectangular amb un apèndix entre les dues naus de les dues cantonades del carrer Joan Monpeó. 

L’emplaçament es situa a la illa delimitada pels carrers Joan Monpeó per l’est, Navas de Tolosa pel nord, 

Tren de Baix per l’oest i Doctor Torras i Bages pel sud. En aquesta illa s’hi troba el solar objecte d’estudi a 
més de les dues naus esmentades. 

 

Segons la seu electrònica del cadastre del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de 
España, la zona objecte d’estudi s’inclou dins d’una parcel·la amb les següents dades cadastrals (veure 

Annex 1.2): 

 

- Referència cadastral: 7507601DG1070B0001TO 

- Classe: Urbà 

- Ús: Sòl sense edificar 

- Superfície: 8.151 m2 

 

L’emplaçament objecte d’estudi no ha suportat cap activitat industrial, tot i que, presenta a les dues 

cantonades amb el carrer Joan Monpeó dues naus industrials. A més, el solar objecte d’estudi presenta la 
presencia i emmagatzematge de materials de construcció i bidons. També es te constància de 

l’abocament i terraplenat amb terres d’emplaçaments desconeguts a solar objecte d’estudi. 

 

A nivell general, i des de la dècada dels anys 70-80 fins l’actualitat, la zona circumdant suporta una 
important activitat industrial, localitzant-se a la zona industries d’origen divers (químiques, agro-

alimentàries, mecàniques, del metall, tèxtils, d’arts gràfiques, de la fusta, etc.). 
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2.1.2. Fotografia i cartografia multitemporal 

 

S’ha realitzat una recopilació de les fotografies aèries històriques. A partir de l’observació de les 
fotografies citades (veure Annex 1.6), es poden observar els següents fets: 

 

- Fotos 1946-1956: La zona objecte d’estudi està ocupada per camps de conreu en la seva 
totalitat. Es pot observar una torrentera que baixa per la part est i creua l’emplaçament pel sud-

est. 

 

- Foto 1984: La zona objecte d’estudi ja es troba com a solar no edificat. S’aprecia la construcció 

de les dues naus a la mateixa illa: una a la cantonada nord-est i l’altre a la cantonada sud-est. 

Urbanització completada dels carrers dels voltants, excepte el carrer del Doctor Torras i Bages. 

El solar es troba cobert per vegetació amb una camí que el creua en diagonal del carrer del Tren 

de Baix fins la nau de la cantonada Joan Monpeó amb Doctor Torras i Bages. 

 

- Foto 1994: La zona objecte d’estudi completa la urbanització de tots els carrers dels voltants i es 
troba cobert de vegetació. 

 

- Foto 2000-2003: La zona objecte d’estudi amb el terreny aparentment terraplenat. 
 

- Fotos 2004-Actualitat: Emmagatzematge de materials per a la construcció, vehicles, etc., amb 

una coberta vegetal herbàcia de superfície variant en funció de la superfície del solar destinada a 

emmagatzemar aquests materials. Hi ha uns petits coberts a la meitat est del solar. 

 

 

2.1.3. Incidents/accidents 

 

No hi ha registre de cap incident o accident que hagués pogut influir directa o indirectament en la qualitat 

del subsòl.  

 

 

2.1.4. Investigacions de la qualitat del sòl anteriors 

 

No s'han dut a terme investigacions de la qualitat del subsòl anteriors a la present a l'emplaçament. 

 

 

2.2. Estudi del medi físic 

 

Per a l’elaboració d’aquest capítol s’han consultat les següents fonts d’informació: 
 

- Cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

- Mapa 1:250.000 d’àrees hidrogeològiques de Catalunya 

- Masses d’aigua subterrània de Catalunya: el Vallès 

- Instituto Geológico y Minero de España 

 

 

2.2.1. Situació geogràfica 

 

L’emplaçament objecte d’estudi ocupa una part de la parcel·la delimitada pels carrers Joan Monpeó per 

l’est, Navas de Tolosa pel nord, Tren de Baix per l’oest i Doctor Torras i Bages pel sud, al barri del Segle 

XX, a Terrassa. 
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L’entorn immediat de l’emplaçament es caracteritza per ser una zona industrialitzada (forma part del 
polígon industrial del sud-oest de Terrassa). Tot i ser una zona on majoritàriament s’hi troben naus 
industrials, també hi ha, prop de l’emplaçament, zona residencial amb vivendes, comerços i un hotel. 

 

Les coordenades en projecció UTM (Fus 31N, Datum ETRS89) al centre de l’emplaçament són: 
 

XUTM 417.397 

YUTM 4.600.587 

Zmsnm  248,5 

Taula 1. Coordenades UTM de l’emplaçament. 
 

Als Annexes 1.1 i 1.6 s'adjunten un plànol general de l'emplaçament i una recopilació de fotografies aèries 

històriques. 

 
2.2.2. Situació geològica regional 

 
En termes geològics la zona d’estudi es localitza a la depressió del Vallès, unitat morfo-estructural 

limitada al nord per la serralada Prelitoral Catalana i al sud per la serralada Litoral Catalana. Aquesta 

depressió és una fosa sedimentària desenvolupada a finals de l’època Oligocena del període Terciari, 
durant una etapa distensiva que va suposar l’enfonsament de l’actual depressió respecte a les limítrofes 

Serralades Catalanes. Simultàniament a aquest enfonsament, la depressió resultant es va anar omplint 

per sediments d’edat miocena, resultat del desmantellament erosiu dels relleus de les properes serralades 
que la rodegen. 

 

Litològicament es troba constituïda per sediments de naturalesa detrítica i cohesiva amb predomini dels 

termes argilosos, sorrencs i gravosos, i amb uns graus variables de cimentació que permeten la presència 

de membres gresosos o conglomeràtics.  

 

Estratigràficament els sediments terciaris, que arriben a mostrar uns gruixos hectomètrics, adopten una 

disposició horitzontal o sub-horitzontal de les seves capes, si bé cap als marges de la depressió poden 

presentar uns cabussaments mes acusats degut a processos tectònics. Sobre d’aquest substrat i de 
forma discontínua, mitjançant una superfície de paleorelleu, es disposen els materials del període 

Quaternari, també de caràcter detrític, associats als actuals cursos fluvials o rieres, com sediments 

eluvials resultat de l’alteració “in situ” de les litologies terciàries. 
 
A l’Annex 1.4 s’adjunta un plànol geològic a escala local.  

 
2.2.3. Situació hidrogeològica 

 
La zona objecte, segons el Mapa d'Àrees Hidrogeològiques de Catalunya (1: 250.000), es situa a l'Àrea 

Hidrogeològica de la Depressió del Vallès (304) i es troba inclosa dins de la Massa d'Aigua dels al·luvials 

mio-pliocens del Vallès , situada a la demarcació hidrogràfica de la Tordera - Besòs i Llobregat - Foix.  

 

La tipologia litològica dominant és el al·luvial i presenta principalment característiques hidràuliques 

d'aqüífer lliure. En general aquests aqüífers estan formats per un paquet de graves i sorres fines, mitjanes 

i gruixudes, per sobre del qual se situa un paquet de 4 a 6 m de llims i argiles encara que amb diferents 

tipus de discontinuïtats, com ara l'existència de paleocanals a la base impermeable que varien la 

transmissivitat, nivells argilosos irregulars intercalats en les graves i farcits d'extraccions d'àrids amb 

materials poc permeables. Així doncs, constitueixen aqüífers lliures amb diferents gruixos condicionats 

per una xarxa de paleocanals que produeix una gran variabilitat en l'explotació. Els materials que dominen 

són les graves, de manera que la permeabilitat és elevada. 
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A la depressió del Vallès, es considera que els materials miocens, on s'encaixen els materials quaternaris 

al·luvials, conformen el límit natural dels aqüífers superiors, en trobar nivells de diferent permeabilitat. Al 

Miocè del Vallès hi ha quatre formacions geològiques que actuen com aqüífer, encara que es consideren 

com una sola unitat hidrogeològica quant al seu funcionament.  

 

Les unitats que conformen l'aqüífer del Miocè corresponen Litològicament a: 

 

x Conglomerats i gresos: superfície d'aflorament 50 km2; gruix de la formació: 300 m; 

transmissivitat mitjana: 3 m2/dia i màxima 5 m2/dia; porositat eficaç estimada: 1-2%.  

 

x Sorres: superfície d'aflorament 10 km2; gruix de la formació: 50 m; transmissivitat mitjana 

2 m2/dia i màxima 5 m2/dia; porositat eficaç estimada: 2-5%.  

 

x Graves intercalades amb argiles: superfície d'aflorament 475 km2; potència de la 

formació: 500 m; transmissivitat mitjana 5 m2/dia i màxima 30m2/dia; porositat eficaç 

estimada: 1-2%. 

 

x Conglomerats: superfície d'aflorament 25 km2; gruix de la formació: 150 m, 

transmissivitat màxima 1 m2/dia, porositat eficaç estimada 1-2%. 

 

Les capçaleres dels al·luvials de la zona Prelitoral, s'encaixen en materials majoritàriament granítics, 

paleozoics i triàsics. No es consideren importants les aportacions d'aigua subterrània de les formacions 

de les terrasses quaternàries antigues ni dels materials miocens, ja que aquest es considera semi-

confinat. Tot i així, lateralment i per flux subterrani, pot aportar una petita part als al·luvials. 

 

La recàrrega natural correspon a la càrrega directa per la pluja sobre l'extensió aflorant de l'aqüífer. Es 

considera que l'aigua superficial contribueix de forma significativa a la recàrrega dels aqüífers al·luvials 

durant les avingudes. D'aquesta manera la zona de recàrrega constitueix l'extensió aflorant de cadascun 

dels aqüífers. 

 

Constitueixen les zones de descàrrega: les extraccions per pous, la sortida subterrània per l'estrat de 

Montcada a la vall baixa del Besòs, i la sortida cap al riu o rius quan són efluents. 

 

Els gruixos de la zona no saturada es troben aproximadament entre 0,5 i 8 metres. La capa més 

superficial dels al·luvials presenten una litologia predominant de llims i argiles de baixa permeabilitat que 

formen part de la zona no saturada, encara que la distribució d'aquesta és molt heterogènia. 

La precipitació anual presenta una oscil·lació compresa entre els 600 i 700 mm. 

 

La situació hidrogeològica de la zona d'estudi es mostra a l'annex A.1.5. 
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3. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTRATEGIA D’INSPECCIÓ 

 

Atenent a les especials característiques de l’emplaçament que, com s’ha esmentat, no ha suportat cap 
activitat potencialment contaminant del sòl i que, per tant, no es clar si li és d’aplicació lo disposat per la 

normativa de sòls contaminats, s’ha adoptat un criteri d’investigació simplificat, amb un abast inferior al 

recollit a la Guia “Investigació preliminar de la qualitat del subsòl”, a la que es recullen els requisits mínims 
de l’abast d’aquesta etapa. 
 

En aquest cas, no s’ha considerat necessari investigar inicialment les aigües subterrànies, atenent als 

antecedents esmentats i al fet que, en principi, nomes s’han fet rebliments de terres. 
 

La inspecció s'ha executat d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, seguint els 

procediments “EE-POE-01 - Campanya d'inspecció preliminar Rev.1, EE-POE-05 - Presa de mostres de 

sòls Rev.5 i EE-POE-07 - Redacció d’informes i memòries Rev.6” de enviro ENGINEERING.  

 

D'acord amb el nostre procediment d'inspecció acreditat per ENAC, i als criteris definits per l'ARC i l'ACA 

per a investigacions preliminars en emplaçaments sense coneixement previ i una superfície superior a 

3.000 m2 però inferior a 1 ha, per a la definició del nombre mínim de PDM s, s’ha d’aplicar el criteri n = 
4+1 cada 1.000 m2 a partir dels 3.000 m2, sent “n” el nombre de punts de mostreig (PDM). 

 

Atenent al fet que, de la investigació històrica i de la visita d'inspecció no es va identificar cap zona de risc 

potencial, la ubicació dels punts d’investigació s’ha efectuat de manera que quedin repartits aleatòriament 

per tot l’emplaçament.  
 

En base als criteris exposats i a la visita d’inspecció, es varen  definir 9 punts de mostreig, executats 

mitjançant l’excavació de  9 cales. El nombre i disposició dels punts d’investigació va ser definit pel 

Director Tècnic a proposta del tècnic responsable.  

 

A cada punt de mostreig es va planificar la recuperació de dues mostres de sòl representatives. Una als 

materials de reblert, més susceptibles a presentar contaminants degut a la seva naturalesa, heterogènia i 

antròpica, i a la seva posició espacial, més superficial. L’altra al sòl natural infrajacent, amb l’objectiu de 
definir,  en el seu cas, l’abast vertical d’una contaminació potencial. Totes les mostres recuperades (18 

mostres), s'han analitzat per definir de forma preliminar la presència o absència de contaminants, la seva 

naturalesa i extensió (tant horitzontal com vertical).  

 

A les 18 mostres de sòl s'han determinat els metalls i metal·loides presents a l’annex II de la Llei 
reguladora de residus i tots els contaminants definits a l'annex V del RD 9/2005 i, amb l'objecte de 

descartar la presència dels que no es pressuposa la seva existència. Atès que es poden presentar 

contaminants molt diversos (metalls, olis, lubricants, dissolvents, etc.), tant per motius de seguretat com 

d'economia es considera més adequat analitzar les mostres mitjançant un paquet analític específic que 

inclou els contaminants recollits en els citats annexes, amb l'objecte de descartar o identificar la presència 

de tots els potencials. 

 

Complementàriament, es va mesurar la concentració d'hidrocarburs orgànics volàtils (COV s) en els 

vapors del sòl, aproximadament a intervals d'un metre, mitjançant la seva mesura amb un detector PID 

(Photo Ionization Detector), emprant la tècnica "head space". Aquest mètode permet tenir una mesura 

semi-quantitativa de la concentració dels hidrocarburs presents en el sòl de forma ràpida i econòmica. 

 

No s’han recuperat mostres d’aigua, ja que no s’ha interceptat el nivell freàtic. 
 

Totes les determinacions analítiques es van realitzar a un laboratori acreditat per la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17025, així com per diversos organismes acreditadors. 
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4. TREBALLS REALITZATS  

 

Amb la finalitat de conèixer les activitats desenvolupades a l'emplaçament i la seva evolució temporal, 

identificar el tipus i característiques dels contaminants potencialment presents en el subsòl, així com 

definir les característiques del subsòl, i la distribució tridimensional dels contaminants de forma detallada, 

s'han dut a terme els següents treballs. 

 

 

4.1. Visita de camp 

 
La visita de camp té per objecte completar les dades descrites en els capítols anteriors, així com obtenir 

informació sobre la situació actual de l'emplaçament que permeti identificar les zones amb major potencial 

de presentar contaminació. 

 

El 17 de desembre de 2018, inspectors d’enviro ENGINEERING van efectuar una primera visita 

d'inspecció a l'emplaçament, per tal d'identificar instal·lacions o zones amb potencial de contaminar el sòl 

o que puguin condicionar l'estratègia d'inspecció i l'execució dels treballs de camp. 

 

Es van inspeccionar les zones del solar on s’emmagatzemaven materials de construcció, que presentava 

un aparent bon estat de la superfície, no detectant-se evidències de deteriorament. Tampoc es van 

observar altres residus acumulats ni possibles indicis d’accidents. L’emplaçament objecte d’estudi no es 
trobava pavimentat en lloc, i presentava un camí que anava des de l’entrada (cantonada dels carrers 
Doctor Torras i Bages amb Tren de Baix) fins el centre del solar, i d’allí fins l’est del solar entres les dues 
nau construïdes. 

 

El materials emmagatzemats són diversos. Des de panots i teules, fins a puntals i xapes d’encofrar. Cal 
destacar que a la zona de l’apèndix est, fora de l’àmbit investigat, a la zona dels coberts, hi ha acumulats 

bidons de diferents volums  i IBCs, buits, alguns d’ells amb pictogrames de perillositat. 
 

La persona amb el que es va visitar el solar, propietària del material de construcció emmagatzemats, va 

explicar que s’havien fet abocaments de terres al solar, comentat que eren d’obres situades a Terrassa, 
sense conèixer la seva procedència exacta. 

 

 

4.2.  Campanya de cales 

 

El dia 17 de desembre de 2018 es van  dur a terme les 9 cales. Totes es van excavar a una 

retroexcavadora y les mostres es van agafar els diferents acopis de cada profunditat. 

 

Les cales, van ser numerats com a tals (C-1 a C-9), i van assolir una profunditat d’entre 2,7 i 3,0 metres. 

 

Per a l’excavació de les cales es van contractar els serveis de l’empresa Excavacions i Enderrocs Vicenç 

Padial. L’excavació de les cales es va realitzar amb una retroexcavadora mixta Case 580 Powershift. 

 

A l’Annex 1.6 es mostra la situació exacte de les cales i a l’Annex 2.1 s’adjunten els registres litològics de 

les mateixes. 

 

En total s’han perforat 25,6 metres distribuïts en 9 cales d’entre 2,7 i 3,0 metres de profunditat. Les seves 

característiques i localització es mostren a la següent taula:  

 

Sondeig Profunditat (m)* Coordenades UTM Localització XUTM YUTM 
C-1 2,7 417.428 4.600.587 Zona E 
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C-2 3,0 417.406 4.600.583 Zona centre-E 

C-3 2,7 417.417 4.600.558 Zona S 

C-4 2,9 417.394 4.600.563 Zona S 

C-5 2,9 417.376 4.600.545 Zona SW 

C-6 2,9 417.377 4.600.584 Zona centre-W 

C-7 2,8 417.358 4.600.585 Zona W 

C-8 2,8 417.387 4.600.622 Zona N 

C-9 2,9 417.359 4.600.628 Zona NW 
  * Respecte la superfície del terreny 

Taula 3. Profunditats i localització dels sondeigs perforats. 

 

Els acopis de terres extrets amb les cales van ser dipositats al costat de la cala en petits acopis de les 

diferents profunditats. Un copa assolida la profunditat desitjada i agafades les mostres, les cales van se 

reomplertes amb les mateixes terres dels acopis per l’excavadora. 
 

 

4.3. Determinacions in situ 

 

A cada cala s'han recuperat mostres de sòl, a intervals aproximats d'un metre, on s'han registrat un seguit 

de mesures semi-quantitatives dels compostos orgànics volàtils (COV’s). Els COV 's es mesuren 
mitjançant un detector de fotoionització Ionscience Tiger LT (PID) (equip nº 12) amb potencial de 10,6 eV. 

Per a l'execució de les mesures es va utilitzar la tècnica "head space" descrita en el mètode 3815 de 

l'EPA (Environmental Protection Agency dels EUA). 

 

 

4.4. Presa de mostres de sòl 

 

4.4.1. Mostres de sòl i de reblert 

  

A partir de l’excavació de les 9 cales s’han recuperat 18 mostres de sòl, representatives dels materials 

presents, recuperades a partir dels acopis. Les mostres de sòl recuperades i analitzades han sigut, en 

tots els casos, simples. 

 

El procés de mostreig dels sòls s’ha executat segons el procediment operatiu “EE-POE-05 – Presa de 

mostres de sòl (Rev.5)” d’enviro ENGINEERING. 

 

 

4.5. Control de qualitat del mostreig 

 

Tots els equips que entren en contacte directe amb les mostres, es netegen entre cada mostreig de la 

següent manera: Primer es neteja l'equip amb Liquinox® (detergent lliure de fosfats) en solució amb aigua 

potable. Posteriorment, s’esbandeix tres vegades amb aigua potable per eliminar el sabó. 
 

 

4.6. Anàlisis químics 

 

Al laboratori holandès Analytico Milieu B.V. s’han dut a terme les determinacions analítiques dels 
contaminants analitzats en les mostres de sòl, en què s’han realitzat els assaigs descrits a continuació. 
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A les 18 mostres de sòl s'ha analitzat el paquet analític “Real Decreto 9/2005”, en el qual estan incloses 

totes les substàncies definides en l'esmentat decret i els metalls i metal·loides presents a l’annex II de la 
Llei reguladora de residus. 

 

A continuació es mostren les taules resum amb els assajos analítics realitzats a cada mostra:  

 

Codi mostra (Prof.) PDM Unitat litològica Assaigs  analítics 
TRB.S-1.1 (1,0 m) C-1 Reblert 

RD 9/2005 

TRB.S-1.2 (2,5 m) C-1 Sòl 

TRB.S-2.1 (1,0 m) C-2 Reblert 

TRB.S-2.2 (2,8 m) C-2 Sòl 

TRB.S-3.1 (1,0 m) C-3 Reblert 

TRB.S-3.2 (2,5 m) C-3 Sòl 

TRB.S-4.1 (1,0 m) C-4 Reblert 

TRB.S-4.2 (2,5 m) C-4 Sòl 

TRB.S-5.1 (1,0 m) C-5 Reblert 

TRB.S-5.2 (2,5 m) C-5 Sòl 

TRB.S-6.1 (1,0 m) C-6 Reblert 

TRB.S-6.2 (2,5 m) C-6 Sòl 

TRB.S-7.1 (1,0 m) C-7 Reblert 

TRB.S-7.2 (2,5 m) C-7 Sòl 

TRB.S-8.1 (1,0 m) C-8 Reblert 

TRB.S-8.2 (2,5 m) C-8 Sòl 

TRB.S-9.1 (1,0 m) C-9 Reblert 

TRB.S-9.2 (2,5 m) C-9 Sòl 

Taula 4. Característiques de les mostres de sòl recuperades per als assaigs analítics. 

 

La supervisió de les operacions realitzades durant la campanya d’investigació, així com la presa de 
mostres i les mesures de COV’s, s’han realitzat per un tècnic amb experiència en treballs similars de 

contaminació de sòls, inspector acreditat per ENAC i habilitat per l’OAEC. 

 

Totes les mostres van ser conservades, des del moment de la seva presa fins la seva entrega al 

laboratori, en una nevera portàtil refrigerada i protegida de la llum, mantenint-se així en tot moment la 

seva cadena de custòdia i de fred. La temperatura de les mostres a l’arribada al laboratori va ser de 4 ºC 

(veure Annex 5.3).  

 

Tots els treballs realitzats es mostren al reportatge fotogràfic (veure Annex 3). 
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5. RESULTATS 

 

5.1. Geologia de l’emplaçament 
 

A partir de la testificació de les cales, s’ha pogut establir la columna litològica tipus de l’emplaçament. De 
sostre a base poden definir-se les següents unitats: 

 

- Reblert. Constituït per nivells de llims sorrencs de color marró intercalats amb nivells de sorres i 

graves. Presenta puntualment restes antròpiques (fragments de totxana, formigó, rajola, etc.) 

més abundants a les cales C-1 i C-2. El gruix d’aquest nivell oscil·la entre els 1,5 i els 2 metres. 

Presencia d’algun bloc de grans dimensions a la cala C-3. 

 

- Alternança de nivells de sorres llimoses de color marró clar amb nivells més sorrencs, amb una 

mida de gra que va de fi a groller, amb grava dispersa centimètrica. Constitueix la base de totes 

les cales 

 

Totes les profunditats s’han definit respecte la superfície topogràfica actual del terreny. A l’Annex 2 
s’adjunten els registres de les columnes litològiques descrites durant l’excavació de les cales. 

 

Com s’ha esmenat, no es va interceptar el nivell freàtic a cap de les cales excavades.  

 

5.2. Avaluació de la contaminació del sòl 

 

5.2.1. Determinació de COV’s in situ 

 

Durant la perforació dels sondeigs, s'ha dut a terme un control organolèptic de la presència de 

substàncies contaminants en els sòls recuperats. Addicionalment, es van registrar una sèrie de mesures 

semi-quantitatives dels compostos orgànics volàtils (COV’s) als materials a diferents profunditats. 

 

A continuació es mostra una taula amb les lectures obtingudes 

 

Profunditat (m) 
 
PDM 

1,0 2,0 

C-1 3,8 0,2 

C-2 0,0 0,0 
C-3 16,4 1,5 

C-4 0,0 0,6 

C-5 0,0 0,0 
C-6 0,0 0,6 

C-7 0,0 0,3 

C-8 0,1 0,3 

C-9 0,1 0,0 

Taula 5. Lectures de COV’s amb el PID en ppmv. 

 

No s’han detectat lectures significatives de COV’s a cap mostra recuperada, trobant-se totes entre els 0 i 

els 16,4 ppmv. El punt C-3 presenta els valors més elevats de lectures de COV’s. 
 

5.2.2. Determinacions analítiques 

 

Durant l’excavació de les 9 cales s'han recuperat un total de 18 mostres de material a diferents 

profunditats, seguint criteris tècnics i geològics. A les 18 mostres s'ha analitzat en el laboratori acreditat 



   
 

 

INVESTIGACIÓ PRELIMINAR DEL  SÒL c/ TREN DE BAIX 153. TERRASSA 
Desembre 2018                                                                                                                               1827-01 PIS 

Pàgina 13 de 24 

 

Analytico Milieu B.V. un paquet analític compost per totes les substàncies definides en l'Annex V del RD 

9/2005 i els metalls i metal·loides presents a l’annex II de la Llei reguladora de residus. 
 

El mostreig, identificació, conservació i gestió de les mostres s'ha efectuat d'acord amb els procediments 

d’enviro ENGINEERING. 

 

Les concentracions obtingudes de les mostres de reblert i sòl s'han comparat amb els Nivells Genèrics de 

Referència (NGR) per a un ús urbà, que és l’aplicable en aquest cas, definits de l'annex V del RD 9/2005, 

de 14 de gener, pel que s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i 

estàndards per a la declaració de sòls contaminats. En el cas dels metalls, les concentracions s'han 

comparat amb els NGR per a ús urbà definits a l'annex II del text refós de la Llei reguladora dels residus, 

"Nivells Genèrics de Referència per a metalls i metal·loides a Catalunya". 

 

Les caselles en verd indiquen que la concentració determinada és inferior als criteris de comparació 

utilitzats, i superior al límit de detecció del mètode analític utilitzat pel laboratori. Les caselles en vermell 

indiquen que la concentració determinada és superior al criteri de comparació utilitzat i, les caselles en 

taronja, que les concentracions són superiors al límit de detecció del mètode analític utilitzat pel laboratori 

i aquestes no tenen definits criteris de comparació en la normativa aplicable. El guió mitjà "-" indica que no 

s'ha definit un criteri de comparació per a aquesta substància. 

 

A l’Annex 5.1 s’adjunten les actes analítiques corresponents. 
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5.3. Declaració de conformitat 

 

En aquest capítol es pretén donar compliment al punt 13.2 de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012, 

on s'estableix la inclusió de la Declaració de conformitat de la inspecció. 

 

A partir de la investigació de l'emplaçament, s'han determinat les concentracions presents en les mostres 

de sòl que han estat analitzades a un laboratori acreditat segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Els 

resultats analítics es presenten en l'Annex 5. 

 

D'acord amb les concentracions obtingudes en les diferents mostres de sòl analitzades, i segons els 

"Nivells Genèrics de Referència" (NGR’s) per a un ús urbà del sòl del RD 9/2005, de 14 de gener, pel que 

s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 

declaració de sòls contaminats, i el valor de concentració de 50 mg/kg d'hidrocarburs totals del petroli 

(TPH’s) que estableix l'annex IV del RD 9/2005 on s'estableixen els criteris per a la identificació de sòls 

que requereixen valoració de riscos, s'efectua la següent declaració de conformitat: 

 
“El sòl de l'emplaçament objecte d'estudi no és conforme respecte el RD 9/2005 per a un ús urbà 
del sòl i per als compostos analitzats” 
 
Per analitzar les incerteses s'han considerat els valors del llindar d'incertesa de la tècnica utilitzada 

definits pel laboratori. La incertesa s'ha considerat tant positivament, és a dir sumant el valor de la 

incertesa al resultat analític, com negativament, restant el valor de la incertesa al resultat analític. S'ha 

comprovat que les incerteses associades als resultats analítics de les mostres de sòl no tenen cap 

rellevància sobre el resultat final d'aquesta declaració de conformitat. 

 

D'acord amb les concentracions obtingudes en les diferents mostres de sòl analitzades, i segons els 

NGR’s per a ús urbà definits a l'annex II de la Llei reguladora dels residus, "Nivells Genèrics de 

Referència per a metalls i metal·loides a Catalunya", s'efectua la següent declaració de conformitat: 

 

“El sòl de l'emplaçament objecte d'estudi no és conforme respecte als NGR per a ús urbà de 
l'annex II de la Llei reguladora dels residus de Catalunya “Nivells Genèrics de Referència per a 
metalls i metal·loides a Catalunya” per als compostos analitzats” 
 

S'ha comprovat que les incerteses associades als resultats analítics de les mostres de sòl, no tenen cap 

rellevància sobre el resultat final d'aquesta declaració de conformitat. 
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6. VALORACIÓ DELS RESULTATS 

 

6.1. Valoració dels resultats de les mostres de sòl 

 

Les concentracions obtingudes de les 18 mostres de sòl s'han comparat amb els Nivells Genèrics de 

Referència (NGR’s), per a un ús urbà, de l'annex V del RD 9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableix la 

relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 

contaminats. En el cas dels metalls, les concentracions s'han comparat amb els NGR’s per a ús urbà 
definits a l'annex II de la Llei reguladora dels residus “Nivells Genèrics de Referència per a metalls i 

metal·loides a Catalunya”. 
 

A les mostres de sòl analitzades s’ha detectat la presència de metalls, hidrocarburs aromàtics policíclics 
(PAH’s), hidrocarburs halògens volàtils, bifenils Policlorats (PCB’s), pesticides orgànics clorats i 
hidrocarburs totals del petroli (TPH’s). 
 

De tots els compostos detectats, s’han determinat concentracions superiors als respectius NGR’s per a un 
ús urbà del sòl en els casos següents: 

 

- Arsènic: A cinc mostres, amb una concentració màxima de 38 mg/kg a la mostra TRB.S-2.1. 

- Mercuri: A la mostra TRB.S-2.1amb una concentració de 3,3 mg/kg. 

- Plom: A tres mostres, amb una concentració màxima de 220 mg/kg a la mostra TRB.S-2.1. 

- TPH’s: A la mostra TRB.S-2.1amb una concentració de 110 mg/kg. 

 

En funció dels resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les mostres de sòl i de reblert, es pot determinar 

que la presència de contaminants a l'emplaçament es localitza majoritàriament al reblert. Encara que 

existeixen concentracions que superen el NGR aplicables per a un ús urbà, pel que fa al arsènic i el plom 

en mostres de terreny natural .  

 

La  presencia de contaminats en concentracions superiors als NGR, no afecta a tot l’emplaçament, tant 

sols a la zona compresa per les cales C-1, C-2 i C-3. La resta de la superfície investigada presenta un 

reblert sense afectació destacable. 

 

La hipòtesi més probable sobre l’origen de l’afecció detectada a l’emplaçament és la mala qualitat dels 
materials utilitzats per al rebliment de la parcel·la en el cas de les cales C-1 i C-3, i els possibles 

abocaments incontrolats de residus, com oli usat, a la cala C-2. 

 

El cas de l’arsènic mereix una reflexió específica. Com es pot observar, totes les mostres analitzades 
presenten concentracions d’aquest metal·loide situades en una franja relativament estreta.  
 

Aquesta circumstància també pot observar-se en el cas del níquel, cobalt i vanadi, malgrat que cap 

concentració d’aquests metalls supera el NGR aplicable. Això fa sospitar en que les concentracions 

d’arsènic siguin degudes al fons geoquímic local i, en aquest escenari, que les terres emprades al reblert 

són originaries d’excavacions properes. 
 

Seguint la pràctica recomanada per la USEPA, s’ha empleat el programa ProUCL v: 5.1.00  per el càlcul 

de les concentracions que determinen el fons geoquímic. Aquest programa és el recomanat per el càlcul 

del UCL95, concentració representativa d’un emplaçament a utilitzar a l’anàlisi de risc, d’acord amb els 
procediment d’acreditació d’aquesta entitat per l’anàlisi de risc, per ENAC.  

 

En una primera fase, aquest programa permet la identificació de les concentracions atípiques superiors 

(outliers) que poden representar una contaminació. En aquest cas s’ha utilitzat el mètode de Dixon, 
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recomanat per a series inferiors a 25 elements. En aquest caso, no s’han identificat outliers, i els valors 

extrems de la sèrie, 38 i 15 mg/kg, tampoc ho son (veure Annex 4). 

 

Posteriorment, el programa calcula la mitjana, desviació estàndard, coeficient de variació i demés 

variables estadístiques per, en funció del tipus de distribució que presenti la població d’estudi, calcular la 

concentració de fons que es defineix com el límit superior d’un interval de predicció dins del qual una 

observació obtinguda de forma independent està inclosa amb una probabilitat del 95% (95% Upper 
Prediction Limit, UPL)   

 

En primer lloc, el programa estableix el tipus de distribució al que s’ajusta la població de dades, o si 

aquesta s’ajusta a més d’una distribució. Posteriorment, es procedeix al càlcul del UPL 95% mitjançant 

diferents mètodes adaptats al tipus de distribució. En cas d’obtenir varis resultats possibles, s’ha escollit el 

valor inferior, que acostuma a coincidir amb el resultat de la distribució normal. Els resultats d’aquest 
càlcul es presenten a l’Annex 4. 

 

Així s’ha obtingut que, totes les concentracions de arsènic superiors als NGR’s constitueixen part del fons 

geoquímic de la zona original del sòl, incloent-hi la de 38 mg/kg, que es troba dins del rang de variabilitat 

del càlcul. 

 

A la taula adjunta es presenta la comparació entre les concentracions i el UPL95% calculat. 

 

Anàlisis Ud. TRBS-
1.1 

TRBS-
1.2 

TRBS-
2.1 

TRBS-
2.2 

TRBS-
3.1 

TRBS-
3.2 

TRBS-
4.1 

TRBS-
4.2 

TRBS-
5.1  

Metall 
Arsènic (As) mg/kg    33 23 38 28 21 24 31 20 23 

 

Anàlisis Ud. TRBS-
5.2 

TRBS-
6.1 

TRBS-
6.2 

TRBS-
7.1 

TRBS-
7.2 

TRBS-
8.1 

TRBS-
8.2 

TRBS-
9.1 

TRBS-
9.2 

UPL 
95% 

Metall 
Arsènic (As) mg/kg    24 27 19 15 30 23 32 19 28 35,96 

Taula 6. Comparació amb els UPL95% o concentracions de fons calculades 

 

Alternativament, la bibliografia mediambiental aplicable, també defineix la concentració natural de fons 

(background) com aquella que, presentant una distribució normal, no supera la concentració mitjana més 

2 vegades la desviació estàndard.  

 

Es compara els resultats del càlcul del UPL 95% amb el càlcul d’aquest criteri, observant a la taula 

adjunta que la coincidència és pràcticament absoluta.  

 

  95% UPL Media + 2SD 
As 35,96 37,206 

Taula 7. Càlculs de la concentració mitjana més la desviació estàndard per els metalls considerats. 

 

D’acord amb aquests resultats es pot concloure que les concentracions d’arsènic de les cales C-4, C-7 i 

C-8, que superen el NGR, no son el resultat d’una contaminació del sòl sinó que són degudes al fons 

geoquímic local. 

 

Donats aquests resultats, i d'acord amb el que s'estableix a l'annex IV del RD 9/2005, els sòls que, com 

és el cas, presentin unes concentracions de contaminants que superin els NGR’s definits segons l'ús 

previst del sòl, o bé els 50 mg/kg de TPH’s, han de ser objecte d'una valoració dels riscos que poden 

suposar per a la salut humana. 
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6.2. Model conceptual de l’afectació i migració de la contaminació 

 

A partir de les dades presentades s'ha pogut definir el següent  model conceptual de l'emplaçament: 

 

La zona objecte d’estudi ocupa una superfície d’uns 7.860 m2. L’emplaçament es situa a la illa delimitada 
pels carrers Joan Monpeó per l’est, Navas de Tolosa pel nord, Tren de Baix per l’oest i Doctor Torras i 

Bages pel sud, al barri del Segle XX, a Terrassa. Es preveu la construcció d’una promoció d’edificis 

destinats  a activitats comercials, oficines i habitatges. 

 

A la zona d’estudi no s’ha desenvolupat mai cap activitat potencialment contaminant del sòl, tot i que 

existeixen evidències de que a aquesta zona s’han realitzat reblerts de terres.  

 

A partir de la testificació de les cales, s’ha pogut establir la columna litològica tipus de l’emplaçament. De 
sostre a base poden definir-se les següents unitats: 

 

- Reblert. Constituït per nivells de llims sorrencs de color marró intercalats amb nivells de sorres i 

graves. Presenta puntualment restes antròpiques (fragments de totxana, formigó, rajola, etc.) 

més abundants a les cales C-1 i C-2. El gruix d’aquest nivell oscil·la entre els 1,5 i els 2 metres. 
Presencia d’algun bloc de grans dimensions a la cala C-3. 

 

- Alternança de nivells de sorres llimoses de color marró clar amb nivells més sorrencs, amb una 

mida de gra que va de fi a groller, amb grava dispersa centimètrica.  

 

No s’ha determinat la posició del nivell piezomètric, ni s’han recuperat mostres d’aigua subterrània, ja que 
a cap cala excavada s’ha interceptat el nivell freàtic. 

 

A les 18 mostres de sòl analitzades s’ha detectat la presència de metalls, hidrocarburs aromàtics 
policíclics (PAH’s), hidrocarburs halògens volàtils, bifenils Policlorats (PCB’s), pesticides orgànics clorats i 
hidrocarburs totals del petroli (TPH’s). De tots els compostos detectats, els que superen els respectius 
NGR’s són l’arsènic, el mercuri, el plom i els TPH’s. 
 

En funció dels resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les mostres de sòl i de reblert, es pot determinar 

que la presència de contaminants a l'emplaçament es localitza majoritàriament al reblert, encara que 

existeixen concentracions d’arsènic i plom que superen el NGR aplicables per a un ús urbà, en mostres 

de terreny natural .  

 

La  presencia de contaminats en concentracions superiors als NGR, no afecta a tot l’emplaçament., tant 
sols a la zona compresa per les cales C-1, C-2 i C-3. La resta de la superfície investigada presenta un 

reblert sense afectació destacable. 

 

La hipòtesi més probable sobre l’origen de l’afecció detectada a l’emplaçament és la mala qualitat dels 
materials utilitzats per al rebliment de la parcel·la en el cas de les cales C-1 i C-3, i els possibles 

abocaments incontrolats de residus, com oli usat, a la cala C-2. 

 

A partir de tot l’exposat, i per simplificar els càlculs de l’anàlisi quantitatiu de risc per a la salut humana, es 
defineix un focus que es circumscriu a la zona de les cales C-1, C-2 i C-3, que ocupa una superfície d’uns 
1.850 m2 i té una  gruix mig de 1,8 metres, totalitzant un volum d’uns 3.300 m3. Aquest focus està 

caracteritzat per la presència d’arsènic, plom, mercuri i TPH’s. 
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El projecte constructiu per a la construcció de zona comercial y residencial comporta l’excavació parcial 
de l’emplaçament, a una profunditat mitjana d’uns 9 metres implicant un volum d’uns 70.740 m3 

aproximadament.  

 

Les vies d’exposició potencials a la contaminació present que s’han de tenir en comte en un anàlisi 
quantitatiu de risc per a la salut humana, són totes les definides per a un ús urbà del sòl: la ingestió de 

sòl, el contacte dèrmic amb el sòl i la inhalació de pols i vapors procedents del sòl. 

 

Els receptors potencials dels contaminants més rellevants són: els residents i treballadors dels edificis 

propers, els futurs treballadors de les obres projectades,  i els futurs residents i usuaris de les edificacions 

projectades. 
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7.  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS DERIVADES DE LA INSPECCIÓ 

 

7.1. Conclusions 

 

Per encàrrec de DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L., enviro ENGINEERING ha dut a terme 

la present inspecció preliminar de la qualitat del subsòl a la zona on s’emplaçarà una zona comercial i 

residencial al barri del Segle XX de Terrassa. La zona objecte d’estudi té una superfície d’uns 7.860 m2 i 

es situa on es localitza un solar, estant delimitat pels carrers Joan Monpeó per l’est, Navas de Tolosa pel 

nord, Tren de Baix per l’oest i Doctor Torras i Bages pel sud. 

 

A la zona d’estudi no s’ha desenvolupat mai cap activitat potencialment contaminant del sòl, tot i que 

existeixen evidències de que a aquesta zona s’han realitzat reblerts de terres.  

 

En l’actualitat, i des de 2004, a la zona objecte d’estudi s’emmagatzemen materials de construcció. 

 

Atenent a les especials característiques de l’emplaçament, que no ha suportat cap activitat potencialment 

contaminant del sòl i que, per tant, no es clar si li és d’aplicació lo disposat per la normativa de sòls 

contaminats, s’ha adoptat un criteri d’investigació simplificat, amb un abast inferior al recollit a la Guia 

“Investigació preliminar de la qualitat del subsòl”, a la que es recullen els requisits mínims de l’abast 
d’aquesta etapa.  
 

En aquest cas, no s’ha considerat necessari investigar inicialment les aigües subterrànies, atenent als 
antecedents esmentats i al fet que, en principi, nomes s’han fet rebliments de terres. 
 

Aquesta inspecció té un caràcter reglamentari i s'ha executat d'acord amb els requeriments de la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17020, seguint els procediments d'investigació i de redacció d'informes acreditats en 

l'àmbit de l'acreditació d’enviro ENGINEERING per ENAC com a entitat d'inspecció de la qualitat 

dels sòls i les aigües subterrànies contaminades i de l'anàlisi de risc. 

 

La campanya d’investigació preliminar s’ha dut a terme a partir de l’excavació de 9 cales (C-1 a C-9). 

S’han recuperat un total de 18 mostres, dos per cala, de les quals s’han analitzat un total de 18.  
 

A les 18 mostres de sòl analitzades s’ha detectat la presència de metalls, hidrocarburs aromàtics 
policíclics (PAH’s), hidrocarburs halògens volàtils, bifenils Policlorats (PCB’s), pesticides orgànics clorats i 

hidrocarburs totals del petroli (TPH’s). De tots els compostos detectats, els que superen els respectius 
NGR’s són l’arsènic, el mercuri, el plom i els TPH’s. 
 

En funció dels resultats obtinguts en la inspecció, s'han efectuat les següents declaracions de conformitat: 

 

- “El sòl de l'emplaçament objecte d'estudi no és conforme respecte el RD 9/2005 per a un ús urbà 
del sòl i per als compostos analitzats” 

- “El sòl de l'emplaçament objecte d'estudi no és conforme respecte als NGR per a ús urbà de 

l'annex II de la Llei reguladora dels residus de Catalunya “Nivells Genèrics de Referència per a 
metalls i metal·loides a Catalunya” per als compostos analitzats” 

 

S'ha comprovat que les incerteses associades als resultats analítics de les mostres de sòl, no tenen cap 

rellevància sobre el resultat final d'aquestes declaracions de conformitat. 

 

En funció dels resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les mostres de sòl i de reblert, es pot determinar 

que la presència de contaminants a l'emplaçament es localitza majoritàriament al reblert, encara que 

existeixen concentracions d’arsènic i plom que superen el NGR aplicables per a un ús urbà, en mostres 

de terreny natural .  
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La  presencia de contaminats en concentracions superiors als NGR, no afecta a tot l’emplaçament., tant 
sols a la zona compresa per les cales C-1, C-2 i C-3. La resta de la superfície investigada presenta un 

reblert sense afectació destacable. 

 

La hipòtesi més probable sobre l’origen de l’afecció detectada a l’emplaçament és la mala qualitat dels 

materials utilitzats per al rebliment de la parcel·la en el cas de les cales C-1 i C-3, i els possibles 

abocaments incontrolats de residus, com oli usat, a la cala C-2. 

 

Donats aquests resultats, i d'acord amb el que s'estableix a l'annex IV del RD 9/2005, els sòls que, com 

és el cas, presentin unes concentracions de contaminants que superin els NGR’s definits segons l'ús 

previst del sòl, o bé els 50 mg/kg de TPH’s, han de ser objecte d'una valoració dels riscos que poden 

suposar per a la salut humana. 

 

A partir de tot l’exposat, i per simplificar els càlculs de l’anàlisi quantitatiu de risc per a la salut humana, es 
defineix un focus que es circumscriu a la zona de les cales C-1, C-2 i C-3, que ocupa una superfície d’uns 
1.850 m2 i té una  gruix mig de 1,8 metres, totalitzant un volum d’uns 3.300 m3. Aquest focus està 

caracteritzat per la presència d’arsènic, plom, mercuri i TPH’s. 
 

D’acord amb els resultats del càlcul del UPL 95%, es pot concloure que les concentracions d’arsènic de 
les cales C-4, C-7 i C-8, que superen el NGR, no son el resultat d’una contaminació del sòl sinó que són 

degudes al fons geoquímic local. 

 

Les vies d’exposició potencials a la contaminació present que s’han de tenir en comte en un anàlisi 
quantitatiu de risc per a la salut humana, són totes les definides per a un ús urbà del sòl: la ingestió de 

sòl, el contacte dèrmic amb el sòl i la inhalació de pols i vapors procedents del sòl. 

 

Els receptors potencials dels contaminants més rellevants són: els residents i treballadors dels edificis 

propers, els futurs treballadors de les obres projectades,  i els futurs residents i usuaris de les edificacions 

projectades. 

 

 

7.2. Recomanacions 

 

Es recomana efectuar les accions següents en la seqüència proposta: 

 

- Anàlisi quantitatiu dels riscos per a la salut humana segons el model conceptual definit i de 

l’abast real del projecte constructiu  
 

- Redacció del pla d'excavació i de gestió del sòl de l’emplaçament, d'acord amb els resultats de 
l’anàlisi quantitatiu de risc per a la salut humana, que inclogui la caracterització prèvia dels sòls 

amb contaminats com a residu d’acord amb el Decret 69/2009  
 

- Supervisió de l’excavació projectada amb l'objectiu d’identificar possibles desviacions a lo previst 

al pla d’excavació i d'optimitzar la gestió dels sòls excavats. 

 

- Comprovació de la contaminació romanent i justificació de la gestió dels sòls davant l'Agència de 

Residus de Catalunya. 
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enviro ENGINEERING queda a disposició de DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L. i de les 

administracions actuants per a qualsevol consulta o aclariment sobre el contingut d’aquesta memòria. 
 

Barcelona, desembre de 2018.  

 

Projecte 1827-01 PIS  

 

 

 

 

 
       

Fernando Ginette                 Ferran Ginette 

Llic. en Enginyeria Química      Llic. en CC Geològiques  

Tècnic responsable (1)            Dipl. en Enginyeria Ambiental 

Inspector habilitat         Director Tècnic 

 

                 
               

  

 

 

 

(1) Tècnic supervisat en el marc del procés d’habilitació. 
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ANNEX FOTOGRÀFIC
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Descripció litològica

0,2

CO
V 

(p
pm

)

Caract. Organolèptiques

Sa
tur

ac
ió 

Hc

Al
ter

ac
ió 

Co
lor

Int
en

sit
at 

Ol
or

 Plató núm. 14, entl. 3a
08021 Barcelona

3,8

Gr
àfi

c

K 
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l

Data d'inici: 17/12/2018

Nivell aigua: ---Primera aparició de l'aigua: ---

2,10-2,70 m Llims sorrencs de color marró amb alguna grava. 

0,10-2,10 m Reblert de matriu llimosa amb trams més sorrencs de color 
marró i algunes graves.
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0 1 2 0 1 2 0 1 2 N B M A

Data d'inici: 17/12/2018

Nivell aigua: ---Primera aparició de l'aigua: ---
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08021 Barcelona

0
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REGISTRE DE CALICATA              
EE-INST-07.a2

Client: DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L.
Contractista: Vicenç Pidal SL
Tècnic: Fernando Ginette

Pr
ofu

nd
ita

t (
m)

Nº PROJECTE: 1827-01 PIS

CALICATA: C-2

Descripció litològica

CO
V 

(p
pm

)

Gr
àfi

c

Maquinària: Case 580 Powershift
Coordenada X: 417.405

Maquinista:Vicenç
Coordenada Y: 4.600.592

DETALLS HIDROGEOLÒGICS 

0

Control equips (Verif.)
□ PID Phocheck ...
X PID Tiger (100 ppm)

Data de finalització: 17/12/2018
Prof. màx. assolida: 3,0 m
Dimensions: 1,5 x 2,5 m

Caract. Organolèptiques

Sa
tur

ac
ió 

Hc

Al
ter

ac
ió 

Co
lor

Mètode mostreig: Manual, con guantes de un solo uso.

2,20-3,00 m Llims sorrencs de color marró amb alguna grava. 

0,10-2,10 m Reblert de matriu llimosa amb trams més sorrencs de color 
marró i algunes graves.

0,00-0,10 m Terreny vegetal 

Firma del tècnic
Nom, data/hora, codi de mostra: TRB.S-2.1 (9:40) 0520137649
                                                   TRB.S-2.2 (9:50) 0520137672

Fi de la calicata 3,0 m
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0 1 2 0 1 2 0 1 2 N B M A

2,20-2,70 m Llims sorrencs de color marró amb alguna grava. 

Mètode mostreig: Manual, con guantes de un solo uso.

0,10-2,20 m Reblert de matriu llimosa amb trams més sorrencs de color 
marró i algunes graves i restes de runa i plàstics.

0,00-0,10 m Terreny vegetal 

Firma del tècnic
Nom, data/hora, codi de mostra: TRB.S-3.1 (10:20) 0520137663
                                                   TRB.S-3.2 (10:30) 0520137664

Fi de la calicata 2,7 m

Control equips (Verif.)
□ PID Phocheck ...
X PID Tiger (100 ppm)

Data de finalització: 17/12/2018
Prof. màx. assolida: 2,7 m
Dimensions: 1,5 x 2,5 m

Caract. Organolèptiques

Sa
tur

ac
ió 

Hc

Al
ter

ac
ió 

Co
lor

Maquinària: Case 580 Powershift
Coordenada X: 417.417

Maquinista:Vicenç
Coordenada Y: 4.600.558

DETALLS HIDROGEOLÒGICS 

1,5

REGISTRE DE CALICATA              
EE-INST-07.a2

Client: DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L.
Contractista: Vicenç Pidal SL
Tècnic: Fernando Ginette
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Nº PROJECTE: 1827-01 PIS

CALICATA: C-3

Descripció litològica

CO
V 

(p
pm

)
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Data d'inici: 17/12/2018

Nivell aigua: ---Primera aparició de l'aigua: ---
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0 1 2 0 1 2 0 1 2 N B M A

0,10-2,00 m Reblert de matriu llimosa amb trams més sorrencs de color 
marró i algunes graves i runa.

2,00-2,90 m Llims sorrencs de color marró amb alguna grava. 

Mètode mostreig: Manual, con guantes de un solo uso.

0,00-0,10 m Terreny vegetal 

Firma del tècnic
Nom, data/hora, codi de mostra: TRB.S-4.1 (10:50) 0520138216
                                                   TRB.S-4.2 (11:00) 0520138215

Fi de la calicata 2,9 m

Control equips (Verif.)
□ PID Phocheck ...
X PID Tiger (100 ppm)

Data de finalització: 17/12/2018
Prof. màx. assolida: 2,9 m
Dimensions: 1,5 x 2,5 m

Caract. Organolèptiques

Sa
tur

ac
ió 

Hc

Al
ter

ac
ió 

Co
lor

Maquinària: Case 580 Powershift
Coordenada X: 417.394

Maquinista:Vicenç
Coordenada Y: 4.600.563

DETALLS HIDROGEOLÒGICS 

0,6

REGISTRE DE CALICATA              
EE-INST-07.a2

Client: DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L.
Contractista: Vicenç Pidal SL
Tècnic: Fernando Ginette
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Nº PROJECTE: 1827-01 PIS

CALICATA: C-4
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Data d'inici: 17/12/2018

Nivell aigua: ---Primera aparició de l'aigua: ---
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Data d'inici: 17/12/2018

Nivell aigua: ---Primera aparició de l'aigua: ---
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REGISTRE DE CALICATA              
EE-INST-07.a2

Client: DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L.
Contractista: Vicenç Pidal SL
Tècnic: Fernando Ginette

Pr
ofu

nd
ita

t (
m)

Nº PROJECTE: 1827-01 PIS

CALICATA: C-5

Descripció litològica

CO
V 

(p
pm

)

Gr
àfi

c

Maquinària: Case 580 Powershift
Coordenada X: 417.373

Maquinista:Vicenç
Coordenada Y: 4.600.555

DETALLS HIDROGEOLÒGICS 

0

Control equips (Verif.)
□ PID Phocheck ...
X PID Tiger (100 ppm)

Data de finalització: 17/12/2018
Prof. màx. assolida: 2,9 m
Dimensions: 1,5 x 2,5 m

Caract. Organolèptiques

Sa
tur

ac
ió 

Hc

Al
ter

ac
ió 

Co
lor

0,10-2,10 m Reblert de matriu llimosa amb trams més sorrencs de color 
marró i algunes graves i runa.

2,10-2,90 m Llims sorrencs de color marró amb alguna grava. 

Mètode mostreig: Manual, con guantes de un solo uso.

0,00-0,10 m Terreny vegetal 

Firma del tècnic
Nom, data/hora, codi de mostra: TRB.S-5.1 (11:20) 0520138217
                                                   TRB.S-5.2 (11:30) 0520138214

Fi de la calicata 2,9 m
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0 1 2 0 1 2 0 1 2 N B M A

0,10-2,20 m Reblert de matriu llimosa amb trams més sorrencs de color 
marró i algunes graves.

2,20-2,90 m Llims sorrencs de color marró amb alguna grava. 

Mètode mostreig: Manual, con guantes de un solo uso.

0,00-0,10 m Terreny vegetal 

Firma del tècnic
Nom, data/hora, codi de mostra: TRB.S-6.1 (11:45) 0520137636
                                                   TRB.S-6.2 (11:55) 0520137659

Fi de la calicata 2,9 m

Control equips (Verif.)
□ PID Phocheck ...
X PID Tiger (100 ppm)

Data de finalització: 17/12/2018
Prof. màx. assolida: 2,9 m
Dimensions: 1,5 x 2,5 m

Caract. Organolèptiques

Sa
tur

ac
ió 

Hc

Al
ter

ac
ió 

Co
lor

Maquinària: Case 580 Powershift
Coordenada X: 417.377

Maquinista:Vicenç
Coordenada Y: 4.600.584

DETALLS HIDROGEOLÒGICS 

0,5

REGISTRE DE CALICATA              
EE-INST-07.a2

Client: DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L.
Contractista: Vicenç Pidal SL
Tècnic: Fernando Ginette

Pr
ofu

nd
ita

t (
m)

Nº PROJECTE: 1827-01 PIS

CALICATA: C-6
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Data d'inici: 17/12/2018

Nivell aigua: ---Primera aparició de l'aigua: ---
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0 1 2 0 1 2 0 1 2 N B M A

2,10-2,80 m Llims sorrencs de color marró amb alguna grava. 

Data d'inici: 17/12/2018

Nivell aigua: ---Primera aparició de l'aigua: ---
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REGISTRE DE CALICATA              
EE-INST-07.a2

Client: DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L.
Contractista: Vicenç Pidal SL
Tècnic: Fernando Ginette

Pr
ofu
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t (
m)

Nº PROJECTE: 1827-01 PIS

CALICATA: C-7

Descripció litològica

CO
V 

(p
pm

)

Gr
àfi

c

Maquinària: Case 580 Powershift
Coordenada X: 417.358

Maquinista:Vicenç
Coordenada Y: 4.600.585

DETALLS HIDROGEOLÒGICS 

0,3

Control equips (Verif.)
□ PID Phocheck ...
X PID Tiger (100 ppm)

Data de finalització: 17/12/2018
Prof. màx. assolida: 2,8 m
Dimensions: 1,5 x 2,5 m

Caract. Organolèptiques

Sa
tur

ac
ió 

Hc

Al
ter

ac
ió 

Co
lor

0,10-2,10 m Reblert de matriu llimosa amb trams més sorrencs de color 
marró i algunes graves.

Mètode mostreig: Manual, con guantes de un solo uso.

0,00-0,10 m Terreny vegetal 

Firma del tècnic
Nom, data/hora, codi de mostra: TRB.S-7.1 (12:10) 0520137652
                                                   TRB.S-7.2 (12:25) 0520137615

Fi de la calicata 2,8 m
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0,10-2,00 m Reblert de matriu llimosa amb trams més sorrencs de color 
marró i algunes graves.

Mètode mostreig: Manual, con guantes de un solo uso.

0,00-0,10 m Terreny vegetal 

Firma del tècnic
Nom, data/hora, codi de mostra: TRB.S-8.1 (12:40) 0520137654
                                                   TRB.S-8.2 (12:50) 0520137627

Fi de la calicata 2,8 m

Control equips (Verif.)
□ PID Phocheck ...
X PID Tiger (100 ppm)

Data de finalització: 17/12/2018
Prof. màx. assolida: 2,8 m
Dimensions: 1,5 x 2,5 m

Caract. Organolèptiques

Sa
tur

ac
ió 

Hc

Al
ter

ac
ió 

Co
lor

Maquinària: Case 580 Powershift
Coordenada X: 417.387

Maquinista:Vicenç
Coordenada Y: 4.600.622

DETALLS HIDROGEOLÒGICS 

0,3

REGISTRE DE CALICATA              
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Client: DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L.
Contractista: Vicenç Pidal SL
Tècnic: Fernando Ginette
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Nº PROJECTE: 1827-01 PIS

CALICATA: C-8
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Data d'inici: 17/12/2018

Nivell aigua: ---Primera aparició de l'aigua: ---

2,00-2,80 m Llims sorrencs de color marró amb alguna grava. 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-7 

-8 

-6 

-9 

-10 



0 1 2 0 1 2 0 1 2 N B M A

2,20-2,90 m Llims sorrencs de color marró amb alguna grava. 

0,10-2,20 m Reblert de matriu llimosa amb trams més sorrencs de color 
marró i algunes graves.

Nivell aigua: ---Primera aparició de l'aigua: ---

 Plató núm. 14, entl. 3a
08021 Barcelona
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Data d'inici: 17/12/2018

REGISTRE DE CALICATA              
EE-INST-07.a2

Client: DISTRITO DE INVERSIÓN ÓPTIMA, S.L.
Contractista: Vicenç Pidal SL
Tècnic: Fernando Ginette
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Nº PROJECTE: 1827-01 PIS

CALICATA: C-9

Descripció litològica

CO
V 

(p
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)
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àfi

c

Maquinària: Case 580 Powershift
Coordenada X: 417.359

Maquinista:Vicenç
Coordenada Y: 4.600.628

DETALLS HIDROGEOLÒGICS 

0

Control equips (Verif.)
□ PID Phocheck ...
X PID Tiger (100 ppm)

Data de finalització: 17/12/2018
Prof. màx. assolida: 2,9 m
Dimensions: 1,5 x 2,5 m

Caract. Organolèptiques

Sa
tur

ac
ió 

Hc

Al
ter

ac
ió 

Co
lor
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en
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at 
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Mètode mostreig: Manual, con guantes de un solo uso.

0,00-0,10 m Terreny vegetal 

Firma del tècnic
Nom, data/hora, codi de mostra: TRB.S-9.1 (13:00) 0520138219
                                                   TRB.S-9.2 (13:10) 0520137648

Fi de la calicata 2,9 m
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ANNEX 3 – Reportatge Fotogràfic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4 – Càlculs del UPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   95% HW Approx. Gamma UTL with   95% Coverage      42,67

   95% WH USL      42,68    95% HW USL      43,11

   95% Hawkins Wixley (HW) Approx. Gamma UPL      37,15 95% Percentile      36,58

   95% WH Approx. Gamma UTL with   95% Coverage      42,25 99% Percentile      42,29

Background Statistics Assuming Gamma Distribution

   95% Wilson Hilferty (WH) Approx. Gamma UPL      36,97 90% Percentile      33,75

MLE Mean (bias corrected)      25,44 MLE Sd (bias corrected)       6,281

Theta hat (MLE)       1,295 Theta star (bias corrected MLE)       1,550

nu hat (MLE)    707,4 nu star (bias corrected)    590,8

Gamma Statistics

k hat (MLE)      19,65 k star (bias corrected MLE)      16,41

5% K-S Critical Value       0,203 Detected data appear Gamma Distributed at 5% Significance Level

Detected data appear Gamma Distributed at 5% Significance Level

5% A-D Critical Value       0,739 Detected data appear Gamma Distributed at 5% Significance Level

K-S Test Statistic       0,127 Kolmogorov-Smirnov Gamma GOF Test

Gamma GOF Test

A-D Test Statistic       0,199 Anderson-Darling Gamma GOF Test

   95% UPL (t)      35,96 95% Percentile (z)      35,12

   95% USL      40,18 99% Percentile (z)      39,13

Background Statistics Assuming Normal Distribution

   95% UTL with   95% Coverage      39,88 90% Percentile (z)      32,98

5% Lilliefors Critical Value       0,202 Data appear Normal at 5% Significance Level

Data appear Normal at 5% Significance Level

5% Shapiro Wilk Critical Value       0,897 Data appear Normal at 5% Significance Level

Lilliefors Test Statistic       0,153 Lilliefors GOF Test

Normal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0,978 Shapiro Wilk GOF Test

Critical Values for Background Threshold Values (BTVs)

Tolerance Factor K (For UTL)       2,453 d2max (for USL)       2,504

Coefficient of Variation       0,231 Skewness       0,332

Mean of logged Data       3,211 SD of logged Data       0,235

Maximum      38,00 Third Quartile      29,50

Mean      25,44 SD       5,883

Minimum      15,00 First Quartile      21,50

Second Largest      33,00 Median      24,00

Arsènic

General Statistics

Total Number of Observations      18,00 Number of Distinct Observations      13,00

Coverage   95%

Different or Future K Observations   1

Number of Bootstrap Operations   2000

From File   Arsènic.xls

Full Precision   OFF

Confidence Coefficient   95%

Background Statistics for Data Sets with Non-Detects

User Selected Options

Date/Time of Computation   ProUCL 5.108/01/2019 11:32:02

represents a background data set and when many onsite observations need to be compared with the BTV.

Note: The use of USL tends to yield a conservative estimate of BTV, especially when the sample size starts exceeding 20.

Therefore, one may use USL to estimate a BTV only when the data set represents a background data set  free of outliers 

and consists of observations collected from clean unimpacted locations.

The use of USL tends to provide a balance between false positives and false negatives provided the data

95% Chebyshev UPL      51,79 99% Percentile      37,15

   95% USL      38,00

   95% UPL      38,00 90% Percentile      32,30

90% Chebyshev UPL      43,58 95% Percentile      33,75

Approximate Sample Size needed to achieve specified CC      59,00

   95% Percentile Bootstrap UTL with   95% Coverage      38,00    95% BCA Bootstrap UTL with   95% Coverage      38,00

Order of Statistic, r      18,00    95% UTL with   95% Coverage      38,00

Approx, f used to compute achieved CC       0,947 Approximate Actual Confidence Coefficient achieved by UTL       0,603

Nonparametric Distribution Free Background Statistics

Data appear Normal at 5% Significance Level

Nonparametric Upper Limits for Background Threshold Values

   95% UPL (t)      37,75 95% Percentile (z)      36,51

   95% USL      44,67 99% Percentile (z)      42,85

Background Statistics assuming Lognormal Distribution

   95% UTL with   95% Coverage      44,14 90% Percentile (z)      33,52

5% Lilliefors Critical Value       0,202 Data appear Lognormal at 5% Significance Level

Data appear Lognormal at 5% Significance Level

5% Shapiro Wilk Critical Value       0,897 Data appear Lognormal at 5% Significance Level

Lilliefors Test Statistic       0,111 Lilliefors Lognormal GOF Test

Lognormal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic       0,982 Shapiro Wilk Lognormal GOF Test



User Selected Options

Date/Time of Computation   ProUCL 5.108/01/2019 11:30:59

From File   Arsènic.xls

Full Precision   OFF

For 5% significance level, 15 is not an outlier.

For 1% significance level, 15 is not an outlier.

Outlier Tests for Selected Variables replacing nondetects with 1/2 the Detection Limit

2. Data Value 15 is a Potential Outlier (Lower Tail)?

Test Statistic: 0,235

For 10% significance level, 15 is not an outlier.

For 10% significance level, 38 is not an outlier.

For 5% significance level, 38 is not an outlier.

For 1% significance level, 38 is not an outlier.

Note: NDs replaced by DL/2 in Outlier Test

1.  Data Value 38 is a Potential Outlier (Upper Tail)?

Test Statistic: 0,316

Number Detects = 18

Number Data (n) = 18

10% critical value: 0,424

5% critical value: 0,475

1% critical value: 0,561

Dixon's Outlier Test for Arsènic

Total N = 18

Number NDs = 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 5 – Actes analítiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 5.1 – Analítiques de les calicates 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la atención de Ferran Ginette

Calle Plató 14, ent 3

08021  BARCELONA

Fecha: 04-Jan-2019

SPAIN

ENVIRO ENGINEERING

Certificado de análisis

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Muestras recibidas el 18-Dec-2018

TERRASSA TREN DE BAIX

1827-01 PIS

2018188783/1Número de certificado/versión

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.

Los resultados están solamente conectados a los artículos analizados.

Las muestras de suelo se guardarán durante un periodo de 4 semanas y las muestras

de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.

Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.

Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página

y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de

almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:

Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 

este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Eurofins Analytico B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).



TERRASSA TREN DE BAIX
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Ferran Ginette 1/16

1827-01 PIS

Certificado de análisis

04-Jan-2019/13:57

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,C,D

19-Dec-2018

Suelo, Sedimento

2018188783/1Número de certificado/versión

Características
Q 91.5% (m/m) 92.8 86.6 84.7 83.7Materia seca

Metales
Q 0.71mg/kg ms 0.82 5.2Cromo (VI) (IC UV/VIS-PCR)

Q mg/kg ms <0.50 <0.50Cromo (VI) (ICP-MS)

Q 33mg/kg ms 23 38 28 21Arsénico (As)

Q 0.39mg/kg ms 0.51 1.2 <0.30 <0.30Cadmio (Cd)

Q 73mg/kg ms 62 250 42 22Cromo (Cr)

Q 54mg/kg ms 81 140 26 26Cobre (Cu)

Q 0.33mg/kg ms 0.28 3.3 0.051 <0.050Mercurio (Hg)

Q 23mg/kg ms 28 27 39 23Níquel (Ni)

Q 78mg/kg ms 130 220 26 28Plomo (Pb)

Q 120mg/kg ms 200 240 83 82Zinc (Zn)

Q 1.1mg/kg ms 1.1 1.9 1.6 <1.0Antimonio (Sb)

Q 120mg/kg ms 150 340 130 67Bario (Ba)

Q 9.3mg/kg ms 10 9.2 16 9.9Cobalto (Co)

Q <1.5mg/kg ms <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molibdeno (Mo)

<0.70mg/kg ms <0.70 <0.70 <0.70 <0.70Selenio (Se)

Q <6.0mg/kg ms <6.0 8.2 <6.0 <6.0Estaño (Sn)

Q 28mg/kg ms 27 26 44 25Vanadio (V)

Q <1.0mg/kg ms <1.0 <1.0 1.5 <1.0Berilio (Be)

<1.0mg/kg ms <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Talio (Tl)

Hidrocarburos Monoaromáticos
Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Tolueno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Etilbenceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050o-Xileno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xileno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Xilenos (sum)

Q <0.25mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25BTEX (suma)

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Estireno
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Hidrocarburos halogenados Volátiles
Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Diclorometano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Triclorometano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.0101,1-Dicloroetileno

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Tetraclorometano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Cloruro de vinilo

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,1-Dicloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,2-Dicloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,1,2-Tricloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Tricloroetileno

Q <0.030mg/kg ms <0.030 <0.030 <0.030 <0.0301,1,2,2-Tetracloroetano

Q 0.072mg/kg ms 0.028 <0.010 <0.010 0.23Tetracloroeteno

Q <0.090mg/kg ms <0.090 <0.090 <0.090 <0.090Hexacloroetano

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.0501,2-dichloropropano

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050cis1,3-Dicloropropeno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,3-dicloropropenos suma

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050trans 1,3-Dicloropropeno

Cetonas
Q <0.80mg/kg ms <0.80 <0.80 <0.80 <0.80Acetona

Hidrocarburos de petróleo
<3.0mg/kg ms <3.0 <3.0 <3.0 <3.0TPH >C10-C12

<5.0mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0TPH >C12-C16

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0TPH >C16-C21

<12mg/kg ms 22 61 <12 <12TPH >C21-C30

<6.0mg/kg ms 9.8 29 <6.0 <6.0TPH >C30-C35

<6.0mg/kg ms <6.0 10 <6.0 <6.0TPH >C35-C40

Q <38mg/kg ms 39 110 <38 <38TPH >C10-C40

Ver anexo Ver anexoCromatograma de aceite (GC)

Clorobencenos
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Monoclorobenceno
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Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,2-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,4-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,2,4-Triclorobenceno

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Hexaclorobenceno

Fenoles
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Fenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01o-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01m-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01p-Cresol

Q <0.03mg/kg ms <0.03 <0.03 <0.03 <0.03Cresoles (suma)

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q <0.01mg/kg ms <0.01 0.02 <0.01 <0.01Naftaleno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Acenafteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Fluoreno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Antraceno

Q 0.04mg/kg ms 0.05 0.15 <0.01 0.01Fluoranteno

Q 0.03mg/kg ms 0.05 0.13 <0.01 0.01Pireno

Q 0.02mg/kg ms 0.11 0.09 <0.01 <0.01Benzo(a)antraceno

Q 0.02mg/kg ms 0.12 0.08 <0.01 <0.01Criseno

Q 0.05mg/kg ms 0.23 0.17 <0.01 0.02Benzo(b)fluoranteno

Q 0.02mg/kg ms 0.07 0.06 <0.01 <0.01Benzo(k)fluoranteno

Q 0.04mg/kg ms 0.10 0.12 <0.01 0.01Benzo(a)pireno

Q <0.01mg/kg ms 0.02 0.02 <0.01 <0.01Dibenzo(ah)antraceno

Q 0.03mg/kg ms 0.08 0.10 <0.01 <0.01Indeno(123cd)pireno

Clorofenoles
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012-Clorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4/2,5-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4,6-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.001Pentaclorofenol
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Bifenilos Policlorados
Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 28

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 52

Q 0.004mg/kg ms 0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 101

Q 0.004mg/kg ms 0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 118

Q 0.006mg/kg ms 0.004 <0.002 <0.002 <0.002PCB 138

Q 0.004mg/kg ms 0.003 <0.002 <0.002 <0.002PCB 153

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 180

Q 0.015mg/kg ms <0.012 <0.012 <0.012 <0.012PCB (6) (suma)

Q 0.019mg/kg ms <0.014 <0.014 <0.014 <0.014PCB (7) (suma)

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 0.013mg/kg ms 0.012 0.067 <0.001 0.0054,4 -DDE

Q 0.002mg/kg ms <0.002 0.038 <0.002 0.0034,4 -DDT

Q <0.001mg/kg ms <0.001 0.003 <0.001 0.0024,4 -DDD/2,4 -DDT

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Aldrín

Q <0.002mg/kg ms <0.002 0.087 <0.002 <0.002Dieldrina

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Endrín

Q --mg/kg ms -- 0.087 -- --Suma Drinas

<0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01alfa-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005beta-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005gama-HCH

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01a-Endosulfán

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002a-Clordano

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002y-Clordano

Q --mg/kg ms -- -- -- --Clordanos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Heptacloroepóxido

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Hexaclorobutadieno
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Características
Ejecutado EjecutadoTriturar/moler

Q 93.8% (m/m) 93.8 86.3 94.8 92.6Materia seca

Metales
Q <0.50mg/kg ms <0.50 <0.50 <0.50 <0.50Cromo (VI) (ICP-MS)

Q 24mg/kg ms 31 20 23 24Arsénico (As)

Q 0.97mg/kg ms <0.30 <0.30 <0.30 <0.30Cadmio (Cd)

Q 69mg/kg ms 55 26 31 34Cromo (Cr)

Q 43mg/kg ms 38 21 26 25Cobre (Cu)

Q 0.27mg/kg ms 0.11 0.055 0.12 0.081Mercurio (Hg)

Q 31mg/kg ms 24 28 23 24Níquel (Ni)

Q 44mg/kg ms 18 21 22 19Plomo (Pb)

Q 100mg/kg ms 71 77 61 72Zinc (Zn)

Q 1.4mg/kg ms 1.1 <1.0 1.1 <1.0Antimonio (Sb)

Q 73mg/kg ms 48 82 43 93Bario (Ba)

Q 11mg/kg ms 8.7 12 8.4 9.2Cobalto (Co)

Q <1.5mg/kg ms <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molibdeno (Mo)

<0.70mg/kg ms <0.70 <0.70 <0.70 <0.70Selenio (Se)

Q <6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Estaño (Sn)

Q 28mg/kg ms 24 27 24 25Vanadio (V)

Q <1.0mg/kg ms <1.0 1.2 <1.0 <1.0Berilio (Be)

<1.0mg/kg ms <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Talio (Tl)

Hidrocarburos Monoaromáticos
Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Tolueno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Etilbenceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050o-Xileno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xileno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Xilenos (sum)

Q <0.25mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25BTEX (suma)

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Estireno
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Hidrocarburos halogenados Volátiles
Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Diclorometano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Triclorometano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.0101,1-Dicloroetileno

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Tetraclorometano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Cloruro de vinilo

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,1-Dicloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,2-Dicloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,1,2-Tricloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Tricloroetileno

Q <0.030mg/kg ms <0.030 <0.030 <0.030 <0.0301,1,2,2-Tetracloroetano

Q 0.51mg/kg ms 0.030 0.010 <0.010 <0.010Tetracloroeteno

Q <0.090mg/kg ms <0.090 <0.090 <0.090 <0.090Hexacloroetano

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.0501,2-dichloropropano

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050cis1,3-Dicloropropeno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,3-dicloropropenos suma

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050trans 1,3-Dicloropropeno

Cetonas
Q <0.80mg/kg ms <0.80 <0.80 <0.80 <0.80Acetona

Hidrocarburos de petróleo
<3.0mg/kg ms <3.0 <3.0 <3.0 <3.0TPH >C10-C12

<5.0mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0TPH >C12-C16

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0TPH >C16-C21

<12mg/kg ms <12 <12 <12 <12TPH >C21-C30

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0TPH >C30-C35

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0TPH >C35-C40

Q <38mg/kg ms <38 <38 <38 <38TPH >C10-C40

Clorobencenos
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Monoclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,2-Diclorobenceno
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Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,C,D

19-Dec-2018

Suelo, Sedimento

2018188783/1Número de certificado/versión

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,4-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,2,4-Triclorobenceno

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Hexaclorobenceno

Fenoles

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Fenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01o-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01m-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01p-Cresol

Q <0.03mg/kg ms <0.03 <0.03 <0.03 <0.03Cresoles (suma)

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Naftaleno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Acenafteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Fluoreno

Q 0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Antraceno

Q 0.08mg/kg ms <0.01 <0.01 0.01 <0.01Fluoranteno

Q 0.06mg/kg ms <0.01 <0.01 0.01 <0.01Pireno

Q 0.04mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Benzo(a)antraceno

Q 0.03mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Criseno

Q 0.05mg/kg ms <0.01 <0.01 0.01 <0.01Benzo(b)fluoranteno

Q 0.02mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Benzo(k)fluoranteno

Q 0.04mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Benzo(a)pireno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Dibenzo(ah)antraceno

Q 0.03mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Indeno(123cd)pireno

Clorofenoles

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012-Clorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4/2,5-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4,6-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.001Pentaclorofenol

Bifenilos Policlorados
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).
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S: AS SIKB operación acreditada
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,C,D

19-Dec-2018

Suelo, Sedimento

2018188783/1Número de certificado/versión

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 28

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 52

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 101

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 118

Q 0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 138

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 153

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 180

Q <0.012mg/kg ms <0.012 <0.012 <0.012 <0.012PCB (6) (suma)

Q <0.014mg/kg ms <0.014 <0.014 <0.014 <0.014PCB (7) (suma)

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 0.11mg/kg ms 0.001 <0.001 0.001 0.0034,4 -DDE

Q 0.067mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.0024,4 -DDT

Q 0.019mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0014,4 -DDD/2,4 -DDT

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Aldrín

Q 0.067mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Dieldrina

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Endrín

Q 0.067mg/kg ms -- -- -- --Suma Drinas

<0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01alfa-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005beta-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005gama-HCH

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01a-Endosulfán

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002a-Clordano

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002y-Clordano

Q --mg/kg ms -- -- -- --Clordanos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Heptacloroepóxido

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Hexaclorobutadieno
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Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
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2018188783/1Número de certificado/versión

Características
EjecutadoTriturar/moler

Q 93.6% (m/m) 87.6 95.0 85.6 86.7Materia seca

Metales
Q <0.50mg/kg ms <0.50 <0.50 <0.50 <0.50Cromo (VI) (ICP-MS)

Q 27mg/kg ms 19 15 30 23Arsénico (As)

Q <0.30mg/kg ms <0.30 <0.30 <0.30 <0.30Cadmio (Cd)

Q 33mg/kg ms 27 24 38 29Cromo (Cr)

Q 23mg/kg ms 18 19 26 18Cobre (Cu)

Q 0.055mg/kg ms <0.050 0.057 <0.050 <0.050Mercurio (Hg)

Q 24mg/kg ms 26 19 35 28Níquel (Ni)

Q 15mg/kg ms 18 <13 26 19Plomo (Pb)

Q 68mg/kg ms 70 60 100 65Zinc (Zn)

Q <1.0mg/kg ms <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Antimonio (Sb)

Q 50mg/kg ms 82 39 100 98Bario (Ba)

Q 9.1mg/kg ms 9.8 7.5 17 14Cobalto (Co)

Q <1.5mg/kg ms <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molibdeno (Mo)

<0.70mg/kg ms <0.70 <0.70 <0.70 <0.70Selenio (Se)

Q <6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Estaño (Sn)

Q 25mg/kg ms 26 18 34 28Vanadio (V)

Q <1.0mg/kg ms <1.0 <1.0 1.3 <1.0Berilio (Be)

<1.0mg/kg ms <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Talio (Tl)

Hidrocarburos Monoaromáticos
Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Tolueno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Etilbenceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050o-Xileno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xileno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Xilenos (sum)

Q <0.25mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25BTEX (suma)

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Estireno
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2018188783/1Número de certificado/versión

Hidrocarburos halogenados Volátiles
Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Diclorometano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Triclorometano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.0101,1-Dicloroetileno

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Tetraclorometano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Cloruro de vinilo

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,1-Dicloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,2-Dicloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,1,2-Tricloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Tricloroetileno

Q <0.030mg/kg ms <0.030 <0.030 <0.030 <0.0301,1,2,2-Tetracloroetano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Tetracloroeteno

Q <0.090mg/kg ms <0.090 <0.090 <0.090 <0.090Hexacloroetano

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.0501,2-dichloropropano

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050cis1,3-Dicloropropeno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050trans 1,3-Dicloropropeno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,3-dicloropropenos suma

Cetonas
Q <0.80mg/kg ms <0.80 <0.80 <0.80 <0.80Acetona

Hidrocarburos de petróleo
<3.0mg/kg ms <3.0 <3.0 <3.0 <3.0TPH >C10-C12

<5.0mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0TPH >C12-C16

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0TPH >C16-C21

<12mg/kg ms <12 <12 <12 <12TPH >C21-C30

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0TPH >C30-C35

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0TPH >C35-C40

Q <38mg/kg ms <38 <38 <38 <38TPH >C10-C40

Clorobencenos
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Monoclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,2-Diclorobenceno
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2018188783/1Número de certificado/versión

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,4-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.011,2,4-Triclorobenceno

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Hexaclorobenceno

Fenoles
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Fenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01o-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01m-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01p-Cresol

Q <0.03mg/kg ms <0.03 <0.03 <0.03 <0.03Cresoles (suma)

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Naftaleno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Acenafteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Fluoreno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Antraceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Fluoranteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Pireno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Benzo(a)antraceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Criseno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 0.01 <0.01 <0.01Benzo(b)fluoranteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Benzo(k)fluoranteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Benzo(a)pireno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Dibenzo(ah)antraceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Indeno(123cd)pireno

Clorofenoles
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.012-Clorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4/2,5-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0012,4,6-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.001Pentaclorofenol

Bifenilos Policlorados
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TRB.S-7.1
TRB.S-7.2
TRB.S-8.1 10476469
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Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018

17-Dec-2018
17-Dec-2018

17-Dec-2018
17-Dec-2018

TERRASSA TREN DE BAIX

11 12 13 14 15

Ferran Ginette 12/16

1827-01 PIS

Certificado de análisis

04-Jan-2019/13:57

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,C,D

19-Dec-2018

Suelo, Sedimento

2018188783/1Número de certificado/versión

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 28

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 52

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 101

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 118

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 138

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 153

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002PCB 180

Q <0.012mg/kg ms <0.012 <0.012 <0.012 <0.012PCB (6) (suma)

Q <0.014mg/kg ms <0.014 <0.014 <0.014 <0.014PCB (7) (suma)

Pesticidas Orgánicos clorados
Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0014,4 -DDE

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.0024,4 -DDT

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001 <0.001 <0.0014,4 -DDD/2,4 -DDT

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Aldrín

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Dieldrina

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005Endrín

Q --mg/kg ms -- -- -- --Suma Drinas

<0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01alfa-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005beta-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005 <0.005 <0.005gama-HCH

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01 <0.01 <0.01a-Endosulfán

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002a-Clordano

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002y-Clordano

Q --mg/kg ms -- -- -- --Clordanos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Heptacloroepóxido

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Hexaclorobutadieno

11
12
13
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TRB.S-6.1
TRB.S-6.2

TRB.S-7.1
TRB.S-7.2
TRB.S-8.1 10476469

10476468
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Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018

17-Dec-2018
17-Dec-2018

17-Dec-2018
17-Dec-2018



TERRASSA TREN DE BAIX

16 17 18

Ferran Ginette 13/16

1827-01 PIS

Certificado de análisis

04-Jan-2019/13:57

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,C,D

19-Dec-2018

Suelo, Sedimento

2018188783/1Número de certificado/versión

Características
EjecutadoTriturar/moler

Q 87.9% (m/m) 94.7 86.3Materia seca

Metales
Q <0.50mg/kg ms <0.50 <0.50Cromo (VI) (ICP-MS)

Q 32mg/kg ms 19 28Arsénico (As)

Q <0.30mg/kg ms <0.30 <0.30Cadmio (Cd)

Q 37mg/kg ms 28 34Cromo (Cr)

Q 21mg/kg ms 20 23Cobre (Cu)

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050Mercurio (Hg)

Q 35mg/kg ms 22 32Níquel (Ni)

Q 23mg/kg ms <13 25Plomo (Pb)

Q 87mg/kg ms 96 87Zinc (Zn)

Q <1.0mg/kg ms <1.0 <1.0Antimonio (Sb)

Q 59mg/kg ms 50 83Bario (Ba)

Q 14mg/kg ms 8.0 16Cobalto (Co)

Q <1.5mg/kg ms <1.5 <1.5Molibdeno (Mo)

<0.70mg/kg ms <0.70 <0.70Selenio (Se)

Q <6.0mg/kg ms <6.0 <6.0Estaño (Sn)

Q 24mg/kg ms 25 29Vanadio (V)

Q <1.0mg/kg ms <1.0 1.1Berilio (Be)

<1.0mg/kg ms <1.0 <1.0Talio (Tl)

Hidrocarburos Monoaromáticos
Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050Benceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050Tolueno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050Etilbenceno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050o-Xileno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050m,p-Xileno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10Xilenos (sum)

Q <0.25mg/kg ms <0.25 <0.25BTEX (suma)

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050Estireno
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018
17-Dec-2018

17-Dec-2018

TERRASSA TREN DE BAIX

16 17 18

Ferran Ginette 14/16

1827-01 PIS

Certificado de análisis

04-Jan-2019/13:57

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,C,D

19-Dec-2018

Suelo, Sedimento

2018188783/1Número de certificado/versión

Hidrocarburos halogenados Volátiles
Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020Diclorometano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020Triclorometano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.0101,1-Dicloroetileno

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020Tetraclorometano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010Cloruro de vinilo

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.0201,1-Dicloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.0201,2-Dicloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.0201,1,2-Tricloroetano

Q <0.020mg/kg ms <0.020 <0.020Tricloroetileno

Q <0.030mg/kg ms <0.030 <0.0301,1,2,2-Tetracloroetano

Q <0.010mg/kg ms <0.010 <0.010Tetracloroeteno

Q <0.090mg/kg ms <0.090 <0.090Hexacloroetano

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.0501,2-dichloropropano

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050cis1,3-Dicloropropeno

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050trans 1,3-Dicloropropeno

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.101,3-dicloropropenos suma

Cetonas
Q <0.80mg/kg ms <0.80 <0.80Acetona

Hidrocarburos de petróleo
<3.0mg/kg ms <3.0 <3.0TPH >C10-C12

<5.0mg/kg ms <5.0 <5.0TPH >C12-C16

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0TPH >C16-C21

<12mg/kg ms <12 <12TPH >C21-C30

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0TPH >C30-C35

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0TPH >C35-C40

Q <38mg/kg ms <38 <38TPH >C10-C40

Clorobencenos
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Monoclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.011,2-Diclorobenceno
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018
17-Dec-2018
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TERRASSA TREN DE BAIX

16 17 18

Ferran Ginette 15/16

1827-01 PIS

Certificado de análisis

04-Jan-2019/13:57

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,C,D

19-Dec-2018

Suelo, Sedimento

2018188783/1Número de certificado/versión

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.011,4-Diclorobenceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.011,2,4-Triclorobenceno

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002Hexaclorobenceno

Fenoles
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Fenol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01o-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01m-Cresol

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01p-Cresol

Q <0.03mg/kg ms <0.03 <0.03Cresoles (suma)

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Naftaleno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Acenafteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Fluoreno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Antraceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Fluoranteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Pireno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Benzo(a)antraceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Criseno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Benzo(b)fluoranteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Benzo(k)fluoranteno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Benzo(a)pireno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Dibenzo(ah)antraceno

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01Indeno(123cd)pireno

Clorofenoles
Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.012-Clorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.0012,4/2,5-Diclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.0012,4,5-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.0012,4,6-Triclorofenol

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.001Pentaclorofenol

Bifenilos Policlorados
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018
17-Dec-2018

17-Dec-2018

TERRASSA TREN DE BAIX

16 17 18

Ferran Ginette 16/16

1827-01 PIS

Certificado de análisis

04-Jan-2019/13:57

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,C,D

19-Dec-2018

Suelo, Sedimento

2018188783/1Número de certificado/versión

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002PCB 28

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002PCB 52

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002PCB 101

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002PCB 118

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002PCB 138

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002PCB 153

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002PCB 180

Q <0.012mg/kg ms <0.012 <0.012PCB (6) (suma)

Q <0.014mg/kg ms <0.014 <0.014PCB (7) (suma)

Pesticidas Orgánicos clorados
Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.0014,4 -DDE

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.0024,4 -DDT

Q <0.001mg/kg ms <0.001 <0.0014,4 -DDD/2,4 -DDT

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002Aldrín

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002Dieldrina

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005Endrín

Q --mg/kg ms -- --Suma Drinas

<0.01mg/kg ms <0.01 <0.01alfa-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005beta-HCH

Q <0.005mg/kg ms <0.005 <0.005gama-HCH

Q <0.01mg/kg ms <0.01 <0.01a-Endosulfán

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002a-Clordano

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002y-Clordano

Q --mg/kg ms -- --Clordanos (suma)

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002Heptacloroepóxido

Q <0.002mg/kg ms <0.002 <0.002Hexaclorobutadieno
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TRB.S-8.2
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Descripción de muestra Analytico-#

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

Coord. de proy.

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018
17-Dec-2018

17-Dec-2018

VA



Anexo (A) con información de la submuestra  sobre el certificado de análisis 2018188783/1
Página 1/2

Analytico-# # perforación De A Código de barrasDescripción Descripción de muestra

 10476455 TRB.S-1.1 0520137623Suelo TRB.S-1.1

 10476455 0520137639 TRB.S-1.1

 10476456 TRB.S-1.2 0520137614Suelo TRB.S-1.2

 10476456 TRB.S-1.2 0520137630Suelo TRB.S-1.2

 10476457 TRB.S-2.1 0520137649Suelo TRB.S-2.1

 10476457 TRB.S-2.1 0520137673Suelo TRB.S-2.1

 10476458 TRB.S-2.2 0520137672Suelo TRB.S-2.2

 10476458 TRB.S-2.2 0520137625Suelo TRB.S-2.2

 10476459 TRB.S-3.1 0520137663Suelo TRB.S-3.1

 10476459 TRB.S-3.1 0520137667Suelo TRB.S-3.1

 10476460 TRB.S-3.2 0520137664Suelo TRB.S-3.2

 10476460 TRB.S-3.2 0520137670Suelo TRB.S-3.2

 10476461 TRB.S-4.1 0520138216Suelo TRB.S-4.1

 10476461 TRB.S-4.1 0520138160Suelo TRB.S-4.1

 10476462 TRB.S-4.2 0520138215Suelo TRB.S-4.2

 10476462 TRB.S-4.2 0520138218Suelo TRB.S-4.2

 10476463 TRB.S-5.1 0520138217Suelo TRB.S-5.1

 10476463 TRB.S-5.1 0520138212Suelo TRB.S-5.1

 10476464 TRB.S-5.2 0520138214Suelo TRB.S-5.2

 10476464 TRB.S-5.2 0520137662Suelo TRB.S-5.2

 10476465 TRB.S-6.1 0520137636Suelo TRB.S-6.1

 10476465 TRB.S-6.1 0520137656Suelo TRB.S-6.1

 10476466 TRB.S-6.2 0520137659Suelo TRB.S-6.2

 10476466 TRB.S-6.2 0520137669Suelo TRB.S-6.2

 10476467 TRB.S-7.1 0520137652Suelo TRB.S-7.1

 10476467 TRB.S-7.1 0520137641Suelo TRB.S-7.1

 10476468 TRB.S-7.2 0520137615Suelo TRB.S-7.2

 10476468 TRB.S-7.2 0520137638Suelo TRB.S-7.2

 10476469 TRB.S-8.1 0520137654Suelo TRB.S-8.1

 10476469 TRB.S-8.1 0520137650Suelo TRB.S-8.1

 10476470 TRB.S-8.2 0520137627Suelo TRB.S-8.2

 10476470 TRB.S-8.2 0520137634Suelo TRB.S-8.2

 10476471 TRB.S-9.1 0520138219Suelo TRB.S-9.1

 10476471 TRB.S-9.1 0520138189Suelo TRB.S-9.1
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Analytico-# # perforación De A Código de barrasDescripción Descripción de muestra

 10476472 TRB.S-9.2 0520137648Suelo TRB.S-9.2

 10476472 TRB.S-9.2 0520137647Suelo TRB.S-9.2
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Análisis Referencia de métodoTécnicaMétodo

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW0254Aromáticos (BTEX)

Método internoPretratamiento de 
muestra

W0101Triturar / moler

Según NEN-EN 15934 & CMA 2/II/A.1GravimetríaW0104Peso en seco

Equivalente a NEN-EN 15192ICP-MSW0425Cromo VI

Equivalente a NEN-EN 15192IC UV/VIS-PCRW0588Cromo VI

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW042317 metales 
(As,Sb,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Hg,Pb,M
o,Ni,Se,Sn,Tl,V,Zn)

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW0254Estireno

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW0254Diclorometano

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW0254Triclorometano

Método internoHS-GC/MSW02541,1-Dicloroetileno

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW0254Tetraclorometano

Método internoHS-GC/MSW0254Cloruro de vinilo

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW02541,1-Dicloroetano

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW02541,2-Dicloroetano

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW02541,1,2-Tricloroetano

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW0254Tricloroetileno

Método internoHS-GC/MSW02541,1,2,2-Tetracloroetano

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW0254Tetracloroetileno

Método internoHS-GC/MSW0254Hexacloroetano

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW02541,2-dicloropropano

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW0254cis1,3-Dicloropropeno

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW02541,3-Dicloropropeno

Según NEN-ISO 22155HS-GC/MSW0254trans 1,3-Dicloropropeno

Método internoHS-GC/FIDW0217Acetona (HS)

Eq. NEN-EN-ISO 16703GC/FIDW0202EPH (C10-C40)

Eq. NEN-EN-ISO 16703GC/FIDW0202Cromatograma de TPH (GC)

Método internoGC-MSW6331Clorobencenos (método TerrAttesT)

Método internoGC-MSW6331Fenoles (11) y Cresoles (3)

Método internoGC-MSW6331HAP 16 EPA (método TerrAttesT)

Método internoGC-MSW6331Clorofenoles (método TerrAttesT)

Método internoGC-MSW6331PCB (7), método TerrAttesT

Método internoGC-MSW6331Cloropesticidas por GCMS
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Análisis Referencia de métodoTécnicaMétodo

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en 
nuestro suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión junio de 2016.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Anexo (D) observaciones sobre la toma de muestras y los plazos de conservación. 2018188783/1
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Se han comprobado diferencias con respecto a las directivas que pueden influir la precisión de la información de 
las muestras indicadas a continuación.

Análisis Analytico-#

El plazo de conservación para el análisis respectivo ha caducado.

Fracción volátil 10476460
10476463
10476471

TPH (pretreatment) 10476460
10476463
10476467
10476471

Preparación para compuestos orgánicos TerraTesT 10476460
10476463
10476467
10476471

Extracción de parámetros orgánicos 10476455
10476456
10476457
10476458
10476459
10476460
10476461
10476462
10476463
10476464
10476465
10476466
10476467
10476468
10476469
10476470
10476471
10476472
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2018188783/1Número de certificado/versión

Suplemento informativo :

A continuación se facilita el cálculo de la incertidumbre de la medición de cada determinación analítica individual. La 
incertidumbre expandida se da como el intervalo en el cuál se espera que se encuentre el valor obtenido con el 
método aplicado, con una seguridad del 95%. El valor de la incertidumbre expandida se expresa en porcentaje.  

A nivel internacional no existe todavía consenso sobre cómo debe ser calculada la incertidumbre. Los valores aquí 
facilitados se han calculado siguiendo el cálculo más frecuentemente utilizado: 
Urel = 2*sqrt(CVRw² + drel²).

CVRw = coeficiente de variación de la reproducibilidad intralaboratorio.
drel = sesgo relativo
Urel = incertidumbre de medición expandida

NOTA 1: El efecto de la heterogeneidad de la muestra en la incertidumbre de la medición no puede ser cuantificada en 
términos generales. Por ello, la posible influencia debida a la inhomogenidad de cada muestra no se incluye en los 
valores que figuran más abajo.

versión : 05 Dec 2017

Análisis drel (%) Urel (%)CVRw (%)

Características

2.10.900.51Materia seca

Metales

33-164.5Cromo (VI) (IC UV/VIS-PCR)

44-215.8Cromo (VI) (ICP-MS)

103.24.0Arsénico (As)

16-5.06.1Cadmio (Cd)

29143.0Cromo (Cr)

9.2-1.34.4Cobre (Cu)

7.80.303.9Mercurio (Hg)

8.71.24.2Níquel (Ni)

124.24.4Plomo (Pb)

8.9-1.54.2Zinc (Zn)

40-196.6Antimonio (Sb)

28134.9Bario (Ba)

7.4-1.53.4Cobalto (Co)

8.6-0.104.3Molibdeno (Mo)

25124.3Selenio (Se)

198.14.6Estaño (Sn)

30145.1Vanadio (V)
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2018188783/1Número de certificado/versión

Análisis drel (%) Urel (%)CVRw (%)

26124.7Berilio (Be)

25124.3Talio (Tl)

Hidrocarburos Monoaromáticos

132.06.3Benceno

194.08.4Tolueno

205.08.4Etilbenceno

161.47.8o-Xileno

161.47.8m,p-Xileno

161.47.8Xilenos (sum)

173.07.8BTEX (suma)

161.47.8Estireno

Hidrocarburos halogenados Volátiles

282.014Diclorometano

142.06.6Triclorometano

161.47.81,1-Dicloroetileno

176.06.0Tetraclorometano

161.47.8Cloruro de vinilo

161.47.81,1-Dicloroetano

15-3.07.01,2-Dicloroetano

140.06.91,1,2-Tricloroetano

15-4.06.3Tricloroetileno

161.47.81,1,2,2-Tetracloroetano

176.06.0Tetracloroeteno

161.47.8Hexacloroetano

161.47.81,2-dichloropropano

161.47.8cis1,3-Dicloropropeno

308.0131,3-dicloropropenos suma

161.47.8trans 1,3-Dicloropropeno

Cetonas

8.80.304.4Acetona

Hidrocarburos de petróleo

242.612TPH >C10-C40

Clorobencenos

27-126.0Monoclorobenceno
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Análisis drel (%) Urel (%)CVRw (%)

29-144.01,2-Diclorobenceno

31-154.01,3-Diclorobenceno

32-155.01,4-Diclorobenceno

31-154.4Diclorobencenos (suma)

34-165.01,2,3-Triclorobenceno

35-175.01,2,4-Triclorobenceno

45-225.01,3,5-Triclorobenceno

37-185.0Triclorobencenos (suma)

37-184.01,2,3,4-Tetraclorobenceno

33-164.01245&1235 Tetraclorobenceno

37-184.0Pentaclorobenceno (como POC/PC)

33-164.0Hexaclorobenceno

Fenoles

33-148.3Fenol

218.06.5o-Cresol

218.06.5m-Cresol

218.06.5p-Cresol

218.06.5Cresoles (suma)

218.06.5o-Etilfenol

218.06.5m-Etilfenol

218.06.5Timol

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

38-186.0Naftaleno

31-154.0Acenaftileno

33-164.0Acenafteno

37-185.0Fluoreno

36-183.0Fenantreno

32-155.0Antraceno

30-152.0Fluoranteno

30-152.0Pireno

31-153.0Benzo(a)antraceno

27-134.0Criseno

33-164.0Benzo(b)fluoranteno

57-286.0Benzo(k)fluoranteno

41-205.0Benzo(a)pireno

30-137.0Dibenzo(ah)antraceno

50-247.0Benzo(ghi)perileno
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Análisis drel (%) Urel (%)CVRw (%)

39-194.0Indeno(123cd)pireno

Clorofenoles

15-4.85.62-Clorofenol

36-176.0m-Clorofenol

30-146.0p-Clorofenol

26-124.5Monoclorofenoles (suma)

25-124.02,3-Diclorofenol

23-114.02,4/2,5-Diclorofenol

26-125.02,6-Diclorofenol

24-115.03,4-Diclorofenol

25-124.03,5-Diclorofenol

26-124.4Diclorofenoles (suma)

18-8.04.02,3,4-Triclorofenol

20-9.04.02,3,5-Triclorofenol

13-5.04.02,3,6-Triclorofenol

25-123.02,4,5-Triclorofenol

18-8.04.02,4,6-Triclorofenol

29-143.03,4,5-Triclorofenol

20-9.34.0Triclorofenoles (suma)

16-7.04.02,3,4,5-Tetraclorofenol

29144.02,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraclorofenol

113.54.0Tetraclorofenoles (suma)

308.013Pentaclorofenol

30-145.04-Cloro-3-metilfenol

Bifenilos Policlorados

47-234.0PCB 28

45-224.0PCB 52

50-247.0PCB 101

55-274.0PCB 118

49-244.0PCB 138

49-245.0PCB 153

49-246.0PCB 180

49-245.0PCB (6) (suma)

49-245.0PCB (7) (suma)

Pesticidas Orgánicos clorados

31-154.04,4 -DDE
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34-165.02,4 -DDE

33-149.04,4 -DDT

29-136.04,4 -DDD/2,4 -DDT

33-164.02,4 -DDD

32-155.8DDT/DDE/DDD (suma)

32-148.0Aldrín

33-164.0Dieldrina

41-204.0Endrín

35-173.2Suma Drinas

31-154.0alfa-HCH

54-273.0beta-HCH

27-134.0gama-HCH

26-125.0delta-HCH

35-174.1Suma 4 compuestos HCH

41-204.0a-Endosulfán

17-7.05.0a-Endosulfansulfato

26125.0a-Clordano

32-155.0y-Clordano

10-1.55.0Clordanos (suma)

31-154.0Heptacloro

33-164.0Heptacloroepóxido

33-164.0Hexaclorobutadieno

39-194.0Isodrín

33-164.0Telodrin

27-133.0Tedion
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10476456
Certificate no.: 2018188783
Sample description.: TRB.S-1.2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10476457
Certificate no.: 2018188783
Sample description.: TRB.S-2.1
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Annex 5.2 – Analítiques del blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la atención de Ferran Ginette
Calle Plató 14, ent 3
08021  BARCELONA

Fecha: 24-Dec-2018

SPAIN

ENVIRO ENGINEERING

Certificado de análisis

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Muestras recibidas el 18-Dec-2018

TERRASSA TREN DE BAIX
1827-01 PIS
2018188784/1Número de certificado/versión

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Los resultados están solamente conectados a los artículos analizados.

Las muestras de suelo se guardarán durante un periodo de 4 semanas y las muestras
de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.
Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.
Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página
y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de
almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Eurofins Analytico B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).



TERRASSA TREN DE BAIX

1

Ferran Ginette 1/9

1827-01 PIS

Certificado de análisis

24-Dec-2018/17:12

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,B,C,D

19-Dec-2018

Aguas subterráneas

2018188784/1Número de certificado/versión

Pretratamiento de muestra

Análisis físico-químicos
1.121Factor de corr. EC-temp. (matemático)

Q 220µS/cmConductividad eléctrica 25 °C

Q 22mS/mConductividad eléctrica 25 °C

Q 20mS/mConductividad eléctrica 20 °C

19.8°CTemperatura de medición (EC)

20.1°CTemperatura de medición (pH)

Q 1)7.9pH

Metales
Q <3.0µg/LArsénico (As)

Q <5.0µg/LAntimonio (Sb)

Q 3.1µg/LBario (Ba)

Q <1.0µg/LBerilio (Be)

Q <0.40µg/LCadmio (Cd)

Q <2.0µg/LCromo (Cr)

Q <1.0µg/LCobalto (Co)

Q <3.0µg/LCobre (Cu)

Q <0.040µg/LMercurio (Hg)

Q <3.0µg/LPlomo (Pb)

Q <2.0µg/LMolibdeno (Mo)

Q <2.0µg/LNíquel (Ni)

Q <5.0µg/LSelenio (Se)

Q <5.0µg/LEstaño (Sn)

Q <2.0µg/LVanadio (V)

Q <5.0µg/LZinc (Zn)

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q <0.10µg/LBenceno

Q <0.10µg/LEtilbenceno

Q <0.10µg/LTolueno

1 TRB.W-1 10476473

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018

TERRASSA TREN DE BAIX

1

Ferran Ginette 2/9

1827-01 PIS

Certificado de análisis

24-Dec-2018/17:12

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,B,C,D

19-Dec-2018

Aguas subterráneas

2018188784/1Número de certificado/versión

Q <0.10µg/Lo-Xileno

Q <0.10µg/Lm,p-Xileno

Q <0.20µg/LXilenos (sum)

Q <0.10µg/LEstireno

Q <0.10µg/L1,2,4-Trimetilbenceno

Q <0.10µg/L1,3,5-Trimetilbenceno

Q <0.10µg/Ln-Propilbenceno

Q <0.10µg/LIsopropilbenceno

Q <0.10µg/Ln-Butilbenceno

Q <0.10µg/Lsec-Butilbenceno

Q <0.10µg/Ltert-Butibeceno

Q <0.10µg/Lp-Cimeno

Fenoles
Q <0.5µg/LFenol

Q <0.30µg/Lo-Cresol

Q <0.30µg/Lm-Cresol

Q <0.20µg/Lp-Cresol

Q <0.80µg/LCresoles (suma)

Q <0.02µg/L2,4-Dimetilfenol

Q <0.02µg/L2,5-Dimetilfenol

Q <0.03µg/L2,6-Dimetilfenol

Q <0.02µg/L3,4-Dimetilfenol

Q <0.03µg/Lo-Etilfenol

Q <0.02µg/Lm-Etilfenol

Q <0.01µg/LTimol

Q <0.02µg/L2,3/3,5-Dimetilfenol + 4-Etilfenol

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q <0.4µg/LNaftaleno

Q <0.04µg/LAcenaftileno

Q <0.1µg/LAcenafteno

Q <0.01µg/LFluoreno

1 TRB.W-1 10476473

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018



TERRASSA TREN DE BAIX

1

Ferran Ginette 3/9

1827-01 PIS

Certificado de análisis

24-Dec-2018/17:12

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C,D

19-Dec-2018

Aguas subterráneas

2018188784/1Número de certificado/versión

Q <0.02µg/LFenantreno

Q <0.01µg/LAntraceno

Q <0.02µg/LFluoranteno

Q <0.06µg/LPireno

Q <0.04µg/LBenzo(a)antraceno

Q <0.02µg/LCriseno

Q <0.06µg/LBenzo(b+k)fluoranteno

Q <0.1µg/LBenzo(a)pireno

Q <0.08µg/LDibenzo(ah)antraceno

Q <0.1µg/LBenzo(ghi)perileno

Q <0.06µg/LIndeno(123cd)pireno

Q <1.1µg/LHAP 16 EPA (suma)

Hidrocarburos halógenos Volátiles
Q <0.20µg/LClorometano

Q <0.20µg/LDiclorometano

Q <0.20µg/LCloruro de vinilo

Q <0.10µg/L1,1-Dicloroetileno

Q <0.10µg/Ltrans 1,2-Dicloroetileno

Q <0.10µg/Lcis1,2-Dicloroetileno

Q <0.10µg/LCloroetano

Q <0.10µg/LTriclorofluormetano

Q <0.20µg/LTriclorometano

Q <0.20µg/LTetraclorometano

Q <0.10µg/L1,1-Dicloroetano

Q <0.10µg/L1,2-Dicloroetano

Q <0.10µg/L1,1,1-Tricloroetano

Q <0.10µg/L1,1,2-Tricloroetano

Q <0.20µg/LTricloroetano (suma)

Q <0.10µg/L1,1,1,2-Tetracloroetano

Q <0.10µg/L1,1,2,2-Tetracloroetano

Q <0.20µg/LTetracloroetano (suma)

1 TRB.W-1 10476473

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018

TERRASSA TREN DE BAIX

1

Ferran Ginette 4/9

1827-01 PIS

Certificado de análisis

24-Dec-2018/17:12

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,B,C,D

19-Dec-2018

Aguas subterráneas

2018188784/1Número de certificado/versión

Q <0.10µg/LTricloroetileno

Q <0.10µg/LTetracloroetileno

Q <0.10µg/L2,2-Dicloropropano

Q <0.10µg/L1,2-Dicloropropano

Q <0.10µg/L1,3-Dichloropropane

Q <0.10µg/L1,2,3-Tricloropropano

Q <0.10µg/L1,1-Dicloro-1-propeno

Q <0.10µg/Lcis1,3-Dicloropropeno

Q <0.10µg/Ltrans 1,3-Dicloropropeno

Q <0.20µg/L1,3-Dicloropropeno (suma)

Q <0.10µg/LBromometano

Q <0.10µg/LBromoclorometano

Q <0.10µg/LDibromometano

Q <0.10µg/L1,2-Dibromoetano

Q <0.10µg/LTribromometano

Q <0.10µg/LBromodiclorometano

Q <0.10µg/LDibromoclorometano

Q <0.10µg/L1,2-Dibromo-3-cloropropano

Q <0.10µg/LBromobenceno

Clorobencenos
Q <0.050µg/LMonoclorobenceno

Q <0.10µg/L1,2,3-Triclorobenceno

Q <0.10µg/L1,2,4-Triclorobenceno

Q <0.010µg/L1,3,5-Triclorobenceno

Q <0.21µg/LTriclorobencenos (suma)

<0.020µg/L1,2,3,4-Tetraclorobenceno

Q <0.020µg/L1245&1235 Tetraclorobenceno

Q <0.040µg/LTetraclorobencenos (suma)

Q <0.010µg/LPentaclorobenceno (como POC/PC)

Q <0.030µg/LHexaclorobenceno

Q <0.10µg/L1,2-Diclorobenceno

1 TRB.W-1 10476473

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018



TERRASSA TREN DE BAIX

1

Ferran Ginette 5/9

1827-01 PIS

Certificado de análisis

24-Dec-2018/17:12

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C,D

19-Dec-2018

Aguas subterráneas

2018188784/1Número de certificado/versión

Q <0.10µg/L1,3-Diclorobenceno

Q <0.10µg/L1,4-Diclorobenceno

Q <0.30µg/LDiclorobencenos (suma)

Clorofenoles
Q <0.1µg/Lo-Clorofenol

Q <0.02µg/Lm-Clorofenol

Q <0.02µg/Lp-Clorofenol

Q <0.14µg/LMonoclorofenoles (suma)

Q <0.02µg/L2,3-Diclorofenol

Q <0.01µg/L2,4/2,5-Diclorofenol

Q <0.03µg/L2,6-Diclorofenol

Q <0.02µg/L3,4-Diclorofenol

Q <0.03µg/L3,5-Diclorofenol

Q <0.11µg/LDiclorofenoles (suma)

Q <0.02µg/L2,3,4-Triclorofenol

Q <0.02µg/L2,3,5-/2,4,5-Triclorofenol

Q <0.01µg/L2,3,6-Triclorofenol

Q <0.05µg/L2,4,6-Triclorofenol

Q <0.01µg/L3,4,5-Triclorofenol

Q <0.11µg/LTriclorofenoles (suma)

Q <0.01µg/L2,3,4,5-Tetraclorofenol

Q <0.020µg/L2,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraclorofenol

Q <0.03µg/LTetraclorofenoles (suma)

Q <0.010µg/LPentaclorofenol

Q <0.02µg/L4-Cloro-3-metilfenol

Bifenilos Policlorados
Q <0.01µg/LPCB 28

Q <0.01µg/LPCB 52

Q <0.01µg/LPCB 101

Q <0.01µg/LPCB 118

Q <0.01µg/LPCB 138

1 TRB.W-1 10476473

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018

TERRASSA TREN DE BAIX

1

Ferran Ginette 6/9

1827-01 PIS

Certificado de análisis

24-Dec-2018/17:12

Número de proyecto

Nombre de proyecto

Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio

Fecha de informe

Anexo

Página

Análisis Unidad

A,B,C,D

19-Dec-2018

Aguas subterráneas

2018188784/1Número de certificado/versión

Q <0.01µg/LPCB 153

Q <0.01µg/LPCB 180

Q <0.06µg/LPCB (6) (suma)

Q <0.07µg/LPCB (7) (suma)

Cloronitrobencenos
Q <0.20µg/Lo/p-Cloronitrobenceno

Q <0.20µg/Lm-Cloronitrobenceno

Q <0.40µg/LMonocloronitrobencenos (suma)

Q <0.1µg/L2,3-Dicloronitrobenceno

Q <0.1µg/L2,4-Dicloronitrobenceno

Q <0.1µg/L2,5-Dicloronitrobenceno

Q <0.1µg/L3,4-Dicloronitrobenceno

Q <0.06µg/L3,5-Dicloronitrobenceno

Q <0.46µg/LDicloronitrobencenos (suma)

Otros CHC clorados
Q <0.1µg/L2-Clorotolueno

Q <0.1µg/L4-Clorotolueno

Q <0.2µg/LClorotoluenos (suma)

Q <0.02µg/L1-Cloronaftaleno

Pesticidas Orgánicos clorados
Q <0.01µg/L4,4 -DDE

Q <0.01µg/L2,4 -DDE

Q <0.20µg/L4,4 -DDT

Q <0.02µg/L4,4 -DDD/2,4 -DDT

Q <0.01µg/L2,4 -DDD

Q <0.25µg/LDDT/DDE/DDD (suma)

Q <0.02µg/LAldrín

Q <0.02µg/LDieldrina

Q <0.02µg/LEndrín

Q <0.06µg/LSuma Drinas

1 TRB.W-1 10476473

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandés

A: AP04 operación acreditada

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO

14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 

Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 

(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 

Gobierno de Luxemburgo (MEV).

TESTING

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS SIKB operación acreditada

Fecha de muestreo

V: VLAREL operación acreditada

17-Dec-2018



TERRASSA TREN DE BAIX

1

Ferran Ginette 7/9

1827-01 PIS

Certificado de análisis

24-Dec-2018/17:12

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,B,C,D

19-Dec-2018

Aguas subterráneas

2018188784/1Número de certificado/versión

Q <0.08µg/Lalfa-HCH

Q <0.07µg/Lbeta-HCH

Q <0.10µg/Lgama-HCH

Q <0.04µg/Ldelta-HCH

Q <0.29µg/LSuma 4 compuestos HCH

Q <0.05µg/La-Endosulfán

Q <0.03µg/La-Endosulfansulfato

Q <0.01µg/La-Clordán

Q <0.01µg/Ly-Clordán

Q <0.02µg/LClordanos (suma)

Q <0.01µg/LHeptacloro

Q <0.03µg/LHeptacloroepóxido

Q <0.10µg/LHexaclorobutadieno

Q <0.10µg/LIsodrín

Q <0.07µg/LTelodrin

Q <0.07µg/LTedion

Pesticidas fosforados
Q <0.1µg/LAzinfos etil

Q <0.07µg/LAzinfos metil

Q <0.07µg/LBromofos-etil

Q <0.06µg/LBromofos-metil

Q <0.06µg/LCloropirifos-etil

Q <0.1µg/LCloropirifos-metil

Q <0.02µg/LCumafos

Q <0.1µg/LDemeton-S/demeton-O-etil

Q <0.04µg/LDiazinón

Q <0.1µg/LDiclorovos

Q <0.04µg/LDisulfoton

Q <0.1µg/LFenitrotión

Q <0.1µg/LFentión

Q <0.1µg/LMalatión
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Certificado de análisis
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,B,C,D

19-Dec-2018

Aguas subterráneas

2018188784/1Número de certificado/versión

Q <0.2µg/LParation-etil

Q <0.2µg/LParation-metil

Q <0.2µg/LPirazofos

Q <0.2µg/LTriazofos

Pesticidas nitrogenados
Q <0.10µg/LAmetrina

Q <0.08µg/LAtrazina

Q <0.1µg/LCianacina

Q <0.10µg/LDesmetrin

Q <0.10µg/LPrometrina

Q <0.08µg/LPropazina

Q <0.20µg/LSimazina

Q <0.06µg/LTerbutilazina

Q <0.10µg/LTerbutrina

Otros pesticidas
Q <0.08µg/LBifentrina

Q <0.10µg/LCarbaril

Q <0.20µg/LCipermetrina A,B, C, D

Q <0.20µg/LDeltametrina

Q <0.10µg/LLinuron

Q <0.06µg/LPermetrina A

Q <0.06µg/LPermetrina B

Q <0.12µg/LPermetrinas (suma)

Q <0.02µg/LPropacloro

Q <0.02µg/LTrifluralin

Varios compuestos orgánicos
Q <0.01µg/LBifenilo

Q <0.3µg/LNitrobenceno

Q <0.1µg/LDibenzofurano

Hidrocarburos de petróleo

1 TRB.W-1 10476473
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1827-01 PIS

Certificado de análisis
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido

Tomamuestras

Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

A,B,C,D

19-Dec-2018

Aguas subterráneas

2018188784/1Número de certificado/versión

<10µg/LTPH C10-C12

<15µg/LTPH C12-C16

<15µg/LTPH C16-C21

<20µg/LTPH C21-C30

<20µg/LTPH C30-C35

<20µg/LTPH C35-C40

Q <100µg/LTPH (suma C10-C40)
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Analytico-# # perforación De A Código de barrasDescripción Descripción de muestra

 10476473 TRB.W-1 W00035783Aguas TRB.W-1
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Comentario 1)
Valor de medición no estable (pH/EC/redox).
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Análisis Referencia de métodoTécnicaMétodo

Según NEN-ISO 7888ConductimetríaW0506Conductividad

Según EN-ISO 10523PotenciometríaW0524pH

Según NEN-EN-ISO 17294-2 /  CMA2/I/B.5ICP-MSW0421TerrAttesT metales

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Benceno (método TerrAttesT)

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Etilbenceno (método TerrAttesT)

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Tolueno (método TerrAttesT)

TerrAttesTHS-GC/MSW0254o-Xileno (método TerrAttesT)

TerrAttesTHS-GC/MSW0254m,p-Xileno (método TerrAttesT)

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Xilenos (método TerrAttesT)

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Estireno (método TerrAttesT)

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,2,4-Trimetilbenceno

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,3,5-Trimetilbenceno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Propilbenceno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Isopropilbenceno (cumeno)

TerrAttesTHS-GC/MSW0254n-Butilbenceno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254sec-Butilbenceno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254tert-Butibeceno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254p-Cimeno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Clorometano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: Diclorometano HS

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: Cloruro de vinilo

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: 1,1-Dicloroetileno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: Trans 1,2-Dicloroetileno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: Cis 1,2-Dicloroetileno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Cloroetano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Triclorofluormetano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: Triclorometano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: Tetraclorometano HS

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: 1,1-Dicloroetano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: 1,2-Dicloroetano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: 1,1,1-Tricloroetano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: 1,1,2-Tricloroetano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Suma Tricloroetano

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,1,1,2-Tetracloroetano

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,1,2,2-Tetracloroetano (Método 
TerrAttesT)

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Suma Tetracloroetano

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
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Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2018188784/1
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.

Análisis Referencia de métodoTécnicaMétodo

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: Tricloroetileno HS

TerrAttesTHS-GC/MSW0254HCC: Tetracloroetileno HS

TerrAttesTHS-GC/MSW02542,2-Dicloropropano

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,2-Dicloropropano

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,3-dichloropropane

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,2,3-Tricloropropano

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,1-Dicloro-1-propeno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254cis1,3-Dicloropropeno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254trans 1,3-Dicloropropeno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Suma 1,3-Dicloropropeno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Bromometano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Bromoclorometano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Dibromometano

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,2-Dibromoetano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Analizar volátiles bromo comp.

TerrAttesTHS-GC/MSW02541,2-Dibromo-3-cloropropano

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Bromobenceno

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Monoclorobenceno HS

TerrAttesTHS-GC/MSW025412-Diclorobenceno HS

TerrAttesTHS-GC/MSW025413-Diclorobenceno HS

TerrAttesTHS-GC/MSW025414-Diclorobenceno HS

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Suma diclorobencenos (nuevo)

Método internoGC-MSW6336Cloronitrobencenos

TerrAttesTHS-GC/MSW0254Clorotoluenos

TerrAttesTGC/FIDW0215EPH C10-C40 (método TerrAttesT)

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en 
nuestro suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión junio de 2016.
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Anexo (D) observaciones sobre la toma de muestras y los plazos de conservación. 2018188784/1
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Se han comprobado diferencias con respecto a las directivas que pueden influir la precisión de la información de 
las muestras indicadas a continuación.

Análisis Analytico-#

El plazo de conservación para el análisis respectivo ha caducado.

pH 10476473

Conductividad eléctrica 25 °C 10476473

Gildeweg 42-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No.  09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. está certificada por la norma ISO
14001 :2004 por TÜV y cualificada por la Región 
Flamenca (OVAM y Dep Omgeving), la Región de Bruselas 
(IBGE), la Región de Valonia (DGRNE-OWD) y por el 
Gobierno de Luxemburgo (MEV).



1827-01 PIS
TERRASSA TREN DE BAIX
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Nombre de proyecto
Número de proyecto
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2018188784/1Número de certificado/versión

Suplemento informativo :

A continuación se facilita el cálculo de la incertidumbre de la medición de cada determinación analítica individual. La 
incertidumbre expandida se da como el intervalo en el cuál se espera que se encuentre el valor obtenido con el 
método aplicado, con una seguridad del 95%. El valor de la incertidumbre expandida se expresa en porcentaje.  

A nivel internacional no existe todavía consenso sobre cómo debe ser calculada la incertidumbre. Los valores aquí 
facilitados se han calculado siguiendo el cálculo más frecuentemente utilizado: 
Urel = 2*sqrt(CVRw² + drel²).

CVRw = coeficiente de variación de la reproducibilidad intralaboratorio.
drel = sesgo relativo
Urel = incertidumbre de medición expandida

NOTA 1: El efecto de la heterogeneidad de la muestra en la incertidumbre de la medición no puede ser cuantificada en 
términos generales. Por ello, la posible influencia debida a la inhomogenidad de cada muestra no se incluye en los 
valores que figuran más abajo.

versión : 05 Dec 2017

Análisis drel (%) Urel (%)CVRw (%)

Análisis físico-químicos

5.1-2.50.50Conductividad eléctrica 25 °C
0.26-0.100.080pH

Metales

5.22.6Arsénico (As)
157.3Antimonio (Sb)

3.41.7Bario (Ba)
7.43.7Berilio (Be)
4.62.3Cadmio (Cd)
5.02.5Cromo (Cr)
5.02.5Cobalto (Co)
4.42.2Cobre (Cu)
157.5Mercurio (Hg)

4.02.0Plomo (Pb)
4.62.3Molibdeno (Mo)
4.62.3Níquel (Ni)
9.84.9Selenio (Se)
6.63.3Estaño (Sn)
5.82.9Vanadio (V)
4.02.0Zinc (Zn)
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2018188784/1Número de certificado/versión

Análisis drel (%) Urel (%)CVRw (%)

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles

17-8.22.6Benceno
7.4-2.03.1Etilbenceno
30-151.9Tolueno

8.8-1.04.3o-Xileno
14-6.03.8m,p-Xileno
18-8.04.3Estireno
27-125.81,2,4-Trimetilbenceno
30-137.11,3,5-Trimetilbenceno
12-5.03.7n-Propilbenceno

8.3-3.02.9Isopropilbenceno
18-8.04.4n-Butilbenceno
18-8.04.3sec-Butilbenceno
19-8.04.9tert-Butibeceno
25-116.0p-Cimeno

Fenoles

15-0.807.6Fenol
276.312o-Cresol
25107.5m-Cresol
25115.7p-Cresol
249.17.6Cresoles (suma)
299.2122,4-Dimetilfenol
23-0.50112,5-Dimetilfenol
383.5192,6-Dimetilfenol
165.75.53,4-Dimetilfenol
222.511o-Etilfenol
211.810m-Etilfenol
196.17.6Timol
216.38.22,3/3,5-Dimetilfenol + 4-Etilfenol

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

220.011Naftaleno
143.86.0Acenaftileno
197.85.7Acenafteno
25123.8Fluoreno
14-2.66.7Fenantreno
39-179.2Antraceno
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2018188784/1Número de certificado/versión

Análisis drel (%) Urel (%)CVRw (%)

24-0.2012Fluoranteno

124.43.8Pireno

24-4.011Benzo(a)antraceno

143.26.1Criseno

200.09.8Benzo(b+k)fluoranteno

220.011Benzo(a)pireno

160.08.1Dibenzo(ah)antraceno

150.07.5Benzo(ghi)perileno

100.05.0Indeno(123cd)pireno

Hidrocarburos halógenos Volátiles

161.08.0Clorometano

150.07.4Diclorometano

130.06.5Cloruro de vinilo

6.20.03.11,1-Dicloroetileno

146.03.6trans 1,2-Dicloroetileno

104.03.4cis1,2-Dicloroetileno

110.05.6Cloroetano

133.05.6Triclorofluormetano

166.05.0Triclorometano

166.05.5Tetraclorometano

114.03.61,1-Dicloroetano

121.05.81,2-Dicloroetano

113.04.61,1,1-Tricloroetano

8.41.04.11,1,2-Tricloroetano

123.05.21,1,1,2-Tetracloroetano

3614121,1,2,2-Tetracloroetano

263.013Tricloroetileno

104.03.2Tetracloroetileno

246.0102,2-Dicloropropano

110.05.31,2-Dicloropropano

154.06.41,3-Dichloropropane

142.06.51,2,3-Tricloropropano

8.61.04.21,1-Dicloro-1-propeno

7.9-1.03.8cis1,3-Dicloropropeno

6.40.03.2trans 1,3-Dicloropropeno

230.012Bromometano

8.11.03.9Bromoclorometano

112.04.9Dibromometano
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110.05.41,2-Dibromoetano
112.05.0Tribromometano
112.05.3Bromodiclorometano

8.62.03.8Dibromoclorometano
220.0111,2-Dibromo-3-cloropropano
10-2.04.8Bromobenceno

Clorobencenos

136.02.5Monoclorobenceno
7.80.03.91,2,3-Triclorobenceno
7.71.03.71,2,4-Triclorobenceno
35-159.11,3,5-Triclorobenceno
35-158.91,2,3,4-Tetraclorobenceno
32-155.71245&1235 Tetraclorobenceno
31-153.5Pentaclorobenceno (como POC/PC)
31-146.7Hexaclorobenceno

7.80.03.91,2-Diclorobenceno
10-3.04.11,3-Diclorobenceno
12-4.04.51,4-Diclorobenceno

Clorofenoles

18-1.69.0o-Clorofenol
29-8.112m-Clorofenol
41-1810p-Clorofenol
28-9.310Monoclorofenoles (suma)
21-4.49.82,3-Diclorofenol
12-4.44.02,4/2,5-Diclorofenol
236.39.42,6-Diclorofenol
19-2.59.23,4-Diclorofenol
29-3.7143,5-Diclorofenol
20-1.79.7Diclorofenoles (suma)
19-1.59.62,3,4-Triclorofenol
13-0.106.52,3,5-/2,4,5-Triclorofenol
110.705.72,3,6-Triclorofenol
14-3.46.02,4,6-Triclorofenol
14-1.76.73,4,5-Triclorofenol
14-1.27.0Triclorofenoles (suma)
15-4.46.02,3,4,5-Tetraclorofenol
15-4.46.02,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraclorofenol
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12-1.76.0Tetraclorofenoles (suma)

57-284.5Pentaclorofenol

20-4.48.94-Cloro-3-metilfenol

Bifenilos Policlorados

28-135.4PCB 28

31-153.5PCB 52

48-236.3PCB 101

39-187.0PCB 118

65-324.1PCB 138

59-295.1PCB 153

75-375.7PCB 180

Cloronitrobencenos

292.614o/p-Cloronitrobenceno

293.114m-Cloronitrobenceno

140.507.12,3-Dicloronitrobenceno

14-0.607.12,4-Dicloronitrobenceno

152.57.02,5-Dicloronitrobenceno

16-3.87.13,4-Dicloronitrobenceno

183.48.63,5-Dicloronitrobenceno

Otros CHC clorados

15-6.04.42-Clorotolueno

19-8.05.04-Clorotolueno

132.16.31-Cloronaftaleno

Pesticidas Orgánicos clorados

33-164.54,4 -DDE

25-115.72,4 -DDE

34-158.54,4 -DDT

18-8.14.14,4 -DDD/2,4 -DDT

17-6.55.12,4 -DDD

19-8.35.1Aldrín

13-2.16.3Dieldrina

27-6.712Endrín

112.55.1alfa-HCH

24-114.7beta-HCH

13-1.26.3gama-HCH
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11-4.43.5delta-HCH

14-3.16.3a-Endosulfán

22-9.06.7a-Endosulfansulfato

21-9.05.1a-Clordán

22-9.06.3y-Clordán

52-256.3Heptacloro

23-5.310Heptacloroepóxido

265.112Hexaclorobutadieno

25-116.3Isodrín

53-265.5Telodrin

20-9.04.7Tedion

Pesticidas fosforados

82-407.9Azinfos etil

67-3210Azinfos metil

29-144.1Bromofos-etil

29-144.5Bromofos-metil

27-134.0Cloropirifos-etil

30-145.4Cloropirifos-metil

77-386.5Cumafos

36-1411Demeton-S/demeton-O-etil

125.03.0Diazinón

20-7.86.5Diclorovos

180-8715Disulfoton

34-1311Fenitrotión

25-115.7Fentión

19-7.85.4Malatión

55-2413Paration-etil

25-6.011Paration-metil

48-2111Pirazofos

43-208.5Triazofos

Pesticidas nitrogenados

217.86.7Ametrina

35-174.5Atrazina

207.86.3Cianacina

207.86.4Desmetrin

69-346.7Prometrina

111.75.4Propazina
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401612Simazina
6.50.503.2Terbutilazina
48-236.0Terbutrina

Otros pesticidas

19-7.85.5Bifentrina
14-1.37.1Carbaril
215.28.9Cipermetrina A,B, C, D
317.414Deltametrina
233.211Linuron
14-4.85.1Permetrina A
14-4.85.1Permetrina B
13-4.25.1Permetrinas (suma)
11-1.95.1Propacloro
210.7011Trifluralin

Varios compuestos orgánicos

218.06.7Bifenilo
164.66.7Nitrobenceno
174.47.3Dibenzofurano

Hidrocarburos de petróleo

29-144.3TPH (suma C10-C40)
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Annex 5.3 – Temperatures de recepció 
 
 



De: samplereception-barneveld@eurofins.com 
[mailto:samplereception-barneveld@eurofins.com] 
Enviado el: miércoles, 19 de diciembre de 2018 15:55 
Para: fginette@enviroeng.eu 
Asunto: Confirmation of sample reception: 2018188784  
 
Dear Sir/ Madam, 
 
 
We received the following shipment from: 
 
 
Client Name                     : ENVIRO ENGINEERING 
 
Client ID                           : 6689 
 
Certificate number           : 2018188784 
 
Project number                : 1827-01 PIS 
 
Project name                   : TERRASSA TREN DE BAIX 
 
Courier                             : DHL 
 
Airwaybill-nr                  : 2041606711 
 
Date of reception             : 19-DEC-2018 
 
Number of packing          : 1 
 
Temperature of cooling elements : 2 °C 
 
Temperature of samples               : 6 °C 
 
 
Best Regards, 
 
 
Eurofins - Analytico 
 
 
Office Barneveld 
 
Phone: +31 (0) 342 426 324 
 
Email: samplereception-barneveld@eurofins.com 
 

De: samplereception-barneveld@eurofins.com 
[mailto:samplereception-barneveld@eurofins.com] 
Enviado el: miércoles, 19 de diciembre de 2018 15:57 
Para: fginette@enviroeng.eu 
Asunto: Confirmation of sample reception: 2018188783  
 
Dear Sir/ Madam, 
 
 
We received the following shipment from: 
 
 
Client Name                     : ENVIRO ENGINEERING 
 
Client ID                           : 6689 
 
Certificate number           : 2018188783 
 
Project number                : 1827-01 PIS 
 
Project name                   : TERRASSA TREN DE BAIX 
 
Courier                             : DHL 
 
Airwaybill-nr                  : 2041606711 
 
Date of reception             : 19-DEC-2018 
 
Number of packing          : 18 
 
Temperature of cooling elements : 2 °C 
 
Temperature of samples               : 6 °C 
 
 
Best Regards, 
 
 
Eurofins - Analytico 
 
 
Office Barneveld 
 
Phone: +31 (0) 342 426 324 
 
Email: samplereception-barneveld@eurofins.com 
 
 



 

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT AL PAU1 DEL PM-RPA035 I PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ DEL PAU2 I
DELS SÒLS PRIVATS DE SERVITUDS PÚBLICA DE L’ÀMBIT DELS DOS POLÍGONS, A TERRASSA

CARRER DEL TREN BAIX - 08223-08224 TERRASSA

XIX. PROJECTE DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA DE LA DISTRIBUÏDORA ENDESA

Tècnics Promotors

Duran Arquitectes S.L.P Distrito Inversión Óptima, S.L.
Passeig Comte d’Ègara 2, 2n-5ª Avda. Torre Romeu, 77-89 nau 3
08221 Terrassa 08210 Barberà del Vallès
www.duranarquitectes.com

desembre 2018

http://www.duranarquitectes.com


S’adjunta el projecte de millora de les xarxes i soterrament dels encreuaments de les xarxes de subministrament elèctric realitzat per la distribuïdora ENDESA.

NOTA. 

El projecte de millora de les xarxes i soterrament dels encreuaments de les xarxes de subministrament elèctric realitzat per la distribuïdora ENDESA es troba actualment en redacció i es presentarà tant aviat com es rebi.
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