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1. OBJECTE DEL PROJECTE I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Títol del projecte: Projecte de millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara per l’Ajuntament de
Terrassa.
L’objecte d’aquest projecte és definir les obres necessàries per la millora de l’accessibilitat i la
mobilitat a l’àmbit comprès entre els carrers de Josep Tapiolas, del Periodista Grané, la carretera
de Castellar i l’avinguda del Bisbe Castelltort. I de l’altra, ha de crear un eix accessible que
comuniqui aquest àmbit amb el CAP Terrassa Nord, situat al nord-oest del barri.

El 19 de març del 2013 es va celebrar el primer Plenari del Pacte, en què es va assolir el
compromís de crear l’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat de l’Ajuntament de
Terrassa amb la finalitat de promoure la defensa dels interessos de les persones amb
discapacitat, implementant la cultura de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom.
En data de 7 de juny de 2018, es va dictar resolució, amb número ECAS-03170/2018, per part del
tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa per a la
contractació de la redacció del Projecte de Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara.
A continuació s’adjunta l’adjudicació del contracte del projecte a OFEP SA

Pel que fa al primer objectiu, es proposa modificar la secció del carrer Josep Tapiolas i de
l’Avinguda del Bisbe Castelltort en els trams compresos entre la carretera de Castellar i el carrer
del Periodista Grané. En el cas de la vorera nord del carrer de Josep Tapiolas la intervenció
s’estén al carrer de Provença.
Actualment els dos carrers presenten dos sentits de circulació i places d’aparcament a ambdós
costats. La proposta consisteix en prioritzar els vianants i els ciclistes, implementant un sol carril
de vehicles amb sentit únic de circulació. D’aquesta manera s’allibera espai per donar cabuda a un
carril bici bidireccional i ampliar voreres. A més es proposa fer una cruïlla elevada a la part central
d’ambdós trams, a la confluència amb el carrer d’Occitània.
En quant al segon dels objectius, de millora de l’accessibilitat des del carrer de Josep Tapioles fins
el CAP Terrassa Nord, es proposa crear voreres passants a banda i banda del carrer d’Occitània a
les cruïlles amb els carrer de Pamiers i d’Albí, i dues plataformes elevades a les cruïlles del carrer
de Ciutadella amb els carrers de Ferran Canyameres i del Renaixement. Aquesta actuació es
completarà amb treballs de pintura i reparacions puntuals a l’asfalt del paviment del carrer
d’Occitània per delimitar un pas accessible de vianants i bicicletes.
Per garantir la viabilitat econòmica de les obres s’ha dividit el projecte en tres fases:
FASE A

Voreres passants (C. d’Occitània)
Plataformes elevades (C. de Ciutadella)
Treballs de pintura (C. d’Occitània)

FASE B

Modificació secció (Av. Del Bisbe Castelltort)
Plataforma elevada (C. de Josep Tapiolas amb C. d’Occitània)

FASE C

Modificació secció (C. de Josep Tapiolas)

2. ANTECEDENTS
El barri d’Ègara, situat al nord-est de la ciutat, forma part del districte 6. El seu origen es remunta a
l’any 1952, quan va néixer entorn un grup de cases amb pati construïdes per l’Obra Sindical del
Hogar.
La signatura del pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, el 26 de juliol del 2012, va
representar un salt qualitatiu en les accions per al foment de l’accessibilitat a la nostra ciutat.
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3.2.

3. SITUACIÓ ACTUAL

CARRER

D’OCCITÀNIA
Carrer d'aproximadament
85 m. de longitud amb
calçada de 9,00 m.
d'ample i voreres de 3,50
m. amb zona enjardinada
de 1,60 m. d'ample i
paviment de panot.

És un barri amb destacada preeminència d'ús residencial. Les voreres són majoritàriament molt
estretes i amb presència d'elements d'il·luminació, serveis i arbres que dificulten la circulació dels
vianants.
No es compleixen els requisits bàsics per a facilitar la circulació de persones amb dificultats de
mobilitat. La escasses mesures adoptades, com els guals per a vianants i encaminadors de
paviment ratllat no compleixen les prescripcions de les normatives d'accessibilitat vigents.
La presència del centre de salut CAP Terrassa Nord, situat a la intersecció dels carrers 25 de
setembre i Ciutadella i, d'altra banda, de l'IES Blanxart en la intersecció de la carretera de
Castellar i l'avinguda del Bisbe Castelltort, demanen la implantació d' itineraris adaptats per a
accedir als mateixos.
3.1.

CARRER DE JOSEP TAPIOLAS

Des del carrer Provença fins al carrer periodista Grané conforma una rotonda de forma allargada
amb doble carril de circulació i aparcament en bateria. Vorera de paviment de panot de 2,20 m.
d'ample. Enllaça amb la urbanització del carrer Provença, de voreres més amples i paviment tipus
Breinco Vulcano i vorades
de granit.
Des
del
carrer
del
periodista Grané fins a la
carretera de Castellar és
un vial de doble sentit de
circulació
amb
aparcament en paral·lel a
banda i banda. Les
voreres, de panot, són de
1,80 m. d'ample del costat
nord i de 3,00 m. de costat
sud.
Hi ha arbres i bàculs
d'enllumenat en ambdós
costats.
L'enllumenat
públic consta de bàculs de
8 m.
A la vorera nord hi ha nombrosos guals de vehicles.
El carrer té un pendent longitudinal de 2,20% cap a la carretera de Castellar i hi ha embornals a
banda i banda.
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Intersecta als carrers
Ciutat de Pamiers i d'Albí,
amb voreres molt estretes
i carrils en calçada tipus
"low cost".
Il·luminació
bàculs de

mitjançant
8 m. i

presència de pals de servei aeris.
No hi ha embornals sobre aquest carrer, sent el drenatge canalitzat als embornals situats als
carrers Ciutat de Pamiers i d'Albí. El pendent longitudinal és de 1,76% cap al carrer Tapiolas.
3.3.

AVINGUDA DEL BISBE CASTELLTORT

Avinguda de doble sentit de circulació,
15,50 m. d’ample de calçada i
aproximadament 210 m. de longitud.
Aparcament en semibateria, zones de
càrrega i descàrrega i contenidors de
residus.
Voreres de 1,90 m. d'ample amb
alineació d'arbres i enllumenat públic
mitjançant bàculs de 8 m. Paviment de
panot exceptuant la zona de la plaça
de la Immaculada, on el paviment és
de formigó imprès.
La intersecció amb la carretera de
Castellar està semaforitzada.
Drenatge amb embornals a banda i
banda de la calçada. El pendent
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longitudinal és de 2.32% cap a la carretera de Castellar.
3.4.

CARRER DE CIUTADELLA

El carrer de Ciutadella connecta la plaça de la Immaculada amb el centre de salut CAP Terrassa
Nord situat al carrer 25 de setembre.

4. SOLUCIÓ ADOPTADA
Per tal de donar resposta als problemes ja comentats es projecta la següent solució, executada
en tres fases.
4.1.

FASES

És un carrer de sentit únic de circulació amb aparcament en paral·lel a un costat de la calçada.
Les voreres són molt estretes i en alguns punts amb pendent transversal excessiva.

4.1.1. FASE A

El primer tram, de 89 m. de longitud, entre els carrers Ferran Canyameres i Renaixement, disposa
una calçada de 4,15 m. d'ample i voreres de 1,65 i 1,00 m. d'ample, amb paviment de panot.

Es realitzaran les plataformes elevades al carrer Ciutadella en les seves interseccions amb els
carrers Ferran Canyameres, Renaixement i 25 de setembre.

No hi ha arbres i la il·luminació es realitza per mitjà de lluminàries muntades en braços fixats a
façana.

S'executaran els passos deprimits en les interseccions del carrer Occitània amb Ciutat de Pamiers
i d'Albí.

Hi ha embornals a banda i banda de la calçada i aquest tram té un pendent de 3,46% cap al carrer
Canyameres.
Hi ha una zona de càrrega i descàrrega propera a la cantonada amb el carrer de Renaixement.

El segon tram, entre el carrer Renaixement i
25 de setembre posseeix una calçada més
ampla, de 4,70 m. i voreres de 0.90 m. a
banda i banda. La longitud d'aquest tram és
de 118 m. i el pendent de 3.26% cap al
carrer Renaixement.
Els embornals i les lluminàries estan
disposats de la mateixa manera que el tram
anterior.

Pavimentació amb una capa d’aglomerat de tota la superfície dels carrers Occitània i Ciutadella.

També s'inclouen en aquesta fase els treballs de pintura dels carrers Occitània i Ciutadella que
modifiquen les zones de circulació, aparcament, carrils low cost i passos de vianants, així com
qualsevol modificació en la senyalització vertical.
Es desplaçaran les zones de càrrega i descàrrega i els contenidors de residus.
Es desplaçaran els bàculs afectats.
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4.1.2. FASE B

4.1.3. FASE C

En aquesta fase s'executaran els treballs de modificació de la secció de l'avinguda del Bisbe
Castelltort en tota la seva longitud.

S'executa la modificació de secció del carrer Josep Tapiolas.

Es realitzarà la plataforma elevada a la intersecció de l'avinguda amb el carrer Occitània.
Es realitzaran les ampliacions de les voreres, tala d'arbres i plantació de noves espècies.
En la intersecció amb la carretera de Castellar es realitzaran els canvis en la semaforització per
ajustar-se a la nova circulació proposta i garantir la seguretat al creuament de vianants i ciclistes.
També es desplaça el pas de vianants a la carretera de Castellar a una distància mes propera a la
cantonada amb el carrer Castelltort.

Ampliació de voreres, tala d'arbres i realització de nous escocells.
La zona entre el carrer Provença i la del periodista Grané també es realitzarà en aquesta fase.
Plataformes elevades en carrers de la Tet i de l'Arieja.
Senyalització horitzontal i vertical en tot el carrer.
Es desplaçaran els bàculs afectats. Desmuntatge braços façana i soterrament xarxa enllumenat.

Es realitzaran els treballs de senyalització horitzontal i vertical en tota l'avinguda i interseccions.
Es desplaçaran els bàculs i semàfors afectats. Desmuntatge braç façana c/Tapioles i soterrament
xarxa enllumenat.
També s'executarà la plataforma elevada en la intersecció dels carrers Josep Tapiolas i
d'Occitània.
Es modificarà la senyalització, es desplaçaran els contenidors i es tallaran els arbres que estiguin
afectats.

4.2.

ACTIVITATS

L’execució del projecte comportarà les següents actuacions:
4.2.1. Enderrocs
Tala i retirada de tocons arbres, demolició de escocells.
Demolició de paviment i base per a l'execució dels escocells correguts
Demolició de vorades per a la ampliació de voreres.
Demolició de voreres per a la execució de pas de vianants deprimits.
Demolició de paviment de formigó imprès a la vorera de la plaça de la Immaculada.
Tall amb serra de disc i demolició paviment panot per col·locació paviment rallat encaminadors.
Desmuntatge de senyals, bàculs i mobiliari urbà.
Tall amb serra de disc i demolició de la zona de paviment aglomerat per a la col·locació dels nous
vorades.
Fresat de paviment aglomerat per a la trobada de nova capa de MBC amb paviment existent.
Hi ha tapes d'arquetes de serveis i clavegueram a la zona d'ampliació de vorera que hauran
desmuntar-se per adequar-se a la nova rasant.
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4.2.2. Moviment de terres
Excavació de pous per a realització de nou escocells correguts.
Excavació de rasa per a execució de nous embornals.
4.2.3. Drenatge
Execució de nous embornals en zones pròximes a les plataformes elevades. Connexió a la xarxa
existent i anul·lació embornals afectats.
4.2.4. Paviments
A la zona de plataforma elevada, es planteja asfaltar amb 5 cm d’asfalt tipus AC 16 surf B50/70 S
(D-12), sobre base de formigó HM-20 prèvia col·locació de reg d’adherència amb emulsió
bituminosa catiònica. Es fresarà la zona de trobada de les rampes amb la calçada existent en un
ample de 1,5 m. i es reasfaltarà amb les mateixes característiques.
A causa de que la capa superficial de la calçada es troba malmesa i cal fer importants canvis en la
senyalització horitzontal dels trams entre plataformes també es pavimentaran amb una capa de
MBC amb 3 cm d’asfalt tipus AC 16 surf B50/70 S (D-12).
A la zona de plataforma contínua la vorada no s'interromprà, quedant enrasat amb el panot i
l'aglomerat formant un encintat.
Les voreres es pavimentaran amb paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x4
cm, classe 1a, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland, sobre base de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. A la part de
vorera ja existent es considera un paviment en estat adequat i no cal la seva substitució.
Les zones de vorera que estiguin sotmeses a la circulació de vehicles es pavimentaran amb panot
gris de 9 pastilles de 20x20x7cm i les mateixes característiques i disposició que la resta de la
vorera, sobre una base de formigó HA-25 de 20cm de gruix amb una malla electrosoldada
6mm/200x200.
La vorada serà de tipus T3 de 28x17 cm col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i
rejuntades amb morter mixt.
Els guals de vehicles seran de peces de formigó prefabricat de 60 cm de longitud i 40 cm d'ample.
Quan l'ample de la vorera no es vegi compromès, en voreres de menys de 2.00 m. es col·locarà
una vorada remuntable de formigó prefabricat Tipus C-9.
En els guals de vehicles que es trobin propers a passos de vianants, s'unificaran els mateixos
mantenint la mateixa amplada i pendent que el gual de vianants, tal com s'indica en els plànols.
Es donarà continuïtat a la rigola en els carrers en què es trobi aquest element, serà de morter
blanc, de 20x20x8cm.

4.2.5. Mobiliari urbà
S'instal·larà una paperera al costat de cada pas de vianants.
4.2.6. Enllumenat
Hi ha dos tipus de lluminàries existents, diferenciades pel seu suport. A les voreres més amples es
troben sobre bàculs de 8 m. i en les més estretes s'ubiquen fixades mitjançant braços a les
façanes. Els bàculs, majoritàriament, es troben molt propers a la línia de façana i dificulten la
circulació, per tant es desplaçaran a una ubicació més adequada. S'instal·laran pericons de
40x40 cm al costat de cada bàcul amb marc i tapes de fosa dúctil tipus B-125.
Els braços de façana al carrer Tapioles es desmuntaran i reemplaçaran per bàculs respectant la
nova alineació de la calzada.En aquesta vorera serà necessari realitzar la canalització soterrada
de xarxa d'enllumenat sota la vorera
Es realitzaran cales per comprovar l'estat de les canalitzacions existents. Es preveu la substitució
del cablejat existent de tota la instal·lació d'enllumenat públic en l'àmbit.
4.2.7. Enjardinaments
Es realitzaran els escocells correguts de 1,00 m. d'ample per 1,00 m. de profunditat.
S'instal·laran barreres anti-arrels amb nervis, tipus Reroot de Greenleaf o equivalent de 60cm de
profunditat per protegir i desviar les arrels de les instal·lacions existents cap a baix i fixat al terreny
o instal·lació existent, en tot el perímetre d'excavació.
Es col·locarà un tub dren corrugat de diàmetre 110 mm amb
un pendent 1-2% al centre del pou. S'omplirà una primera capa
de 15 cm de substrat de plantació. Composició per m3: 1 m3
graves d'arestes vives de granulometria 2-4 cm sense fins i 0.2
m3 de terra vegetal. Les zones de plantació d'arbres es
completaran amb terra vegetal i els espais entre els mateixos
s'ompliran amb el mateix substrat i base de formigó sobre
làmina plàstica amb paviment de panot sobre aquest.
Es col·locaran, a cada arbre, un kit soterrat de ventilació tipus
Rootrain Urban de la marca Greenleaf o equivalent, compost
d'un tub DN600mm, Te, reixa i adaptador per a reg
automatitzat.
L'espècie d'arbre a plantar serà Pistacia chinensis, o nom
comú: Noguerola de la Xina.

Els passos de vianants es senyalitzaran amb les corresponents franges de panot ratllat (4 ratlles)
direccionals de 0.80m de ample i paviment podotàctil de 16 (4x4) botons de 0.60 m de amplada a
dues bandes de la calçada i a tot el ample del pas.
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4.2.8. Senyalització i semaforització
El projecte preveu la senyalització horitzontal, amb pintura reflectora de dos components amb
afegit antilliscant, la senyalització vertical amb plaques de làmina reflectora de nivell 1, així com la
senyalització provisional i obra complementària del desviament del trànsit durant l’execució de les
obres.
S'instal·laran senyals d'indicació de pas de vianants S-13 a banda i banda del carrer i en els dos
sentits de circulació, a més, es recol·locaran els senyals de trànsit que corresponguin amb la nova
circulació i s'instal·laran els nous senyals que s’indiquen al plànol de senyalització.
S'hauran d’esborrar les marques vials d'aparcament als carrers Renaixement i 25 de setembre
que estiguin afectades pels canvis de circulació i es repintaran els trams de carrers d'acord a la
nova proposta.

hauran d'informar els veïns i garantir en tot moment recorreguts alternatius adaptats i degudament
senyalitzats.

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la
seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor Estimat del Contracte
abans d’IVA quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà
anual del mateix, quan es tracta de contractes de durada superior.
En aquest cas la durada prevista de les obres és de set (7) mesos, inferior a un any, per tant es
considera com a valor de referència el VEC sense IVA + 5% per modificacions possibles =
753.826,06 €.

Els carrils bici es senyalitzaran amb separadors tipus Nortec circle o equivalent
A la cruïlla de l'avinguda del Bisbe Castelltort i la carretera de Castellar caldrà realitzar les
modificacions en la semaforització existent per ajustar-se a la nova circulació i el nou pas de
vianants i bicicletes. Es retiraran els semàfors que quedin fora de servei per al seu trasllat a
magatzem i s'instal·laran aquells que siguin necessaris per a ajustar-se a les noves fases. Es
col·locarà senyalització informativa per advertir els usuaris dels canvis de circulació i
semaforització.

Per tant si és exigible la classificació als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres
(VEC sense IVA>500.000€), en el cas que es licitin totes les fases juntes. Si es licita cada fase per
separat, l’import del VEC de cadascuna seria inferior a 500.000€ i per tant no seria exigible la
classificació del contractista.
La partida més important del projecte és la de Paviments, amb un total de 314.586,49€, que
representa un 52.14% del total.
Per tant es proposa que el contractista estigui classificat en el següent grup:

4.2.9.Xarxa de reg
G-4.3
La xarxa de reg haurà de dotar de servei a tota la nova alineació d'arbres.
Es connectarà a la xarxa existent en els punts indicats en els plànols corresponents. Es
col·locaran anells de goteig (7 goters 2.3l/h separats 33 cm) en cada nou arbre plantat.

G: Viales y pistes
4: Con firmes de mezclas bituminoses
3: Categoria

8. SEGURETAT I SALUT
5. CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT DE L’ESPAI PÚBLIC
L’espai públic del qual és objecte el present projecte està considerat com a existent segons
l’establert a la normativa d’accessibilitat vigent. Per la qual cosa, les actuacions descrites
anteriorment que es contemplen en aquest projecte compleixen les condicions que estableix la
normativa d’accessibilitat vigent d’acord amb els ajustos raonables.
Tot itinerari adaptat de circulació en l'espai públic s'ha de mantenir durant les obres. Es realitzaran
guals de vianants provisionals i se senyalitzaran els recorreguts a executar, prèvia aprovació de la
DF.

6. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS
Els àmbits d’actuació del present projecte es limiten a la zona pertanyent al sistema viari ja
existent, per tant el projecte no comporta ocupacions a tercers. Es tindrà especial cura en les
ocupacions temporals de l'espai públic. El contractista haurà de prendre mesures necessàries per
evitar talls o interrupcions de circulació de vianants. Totes les afectacions i canvis durant l'obra
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S’ha realitzat un estudi de seguretat i salut d’acord amb allò descrit al Reial Decret 1627/1997 del
24 d’octubre. Per a l’execució de les mesures de seguretat i salut, s’ha previst un import de
8.285,71 € tal i com es detalla a l’Annex núm. 3 del present projecte.

9. CONTROL DE QUALITAT
En compliment de la normativa vigent, s’ha elaborat un Pla de control de qualitat per a l’execució
de les obres. A l’annex núm. 5 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les unitats
objecte de control, el tipus i la freqüència d’assaigs a realitzar.
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del
control de qualitat.

Millora de l’accessibiltat al barri d’Ègara

Les despeses que s’origini seran a càrrec del contractista fins el límit de l’1,5% de l’import tipus de
licitació (Pressupost d’Execució per contracte abans IVA), mitjançant el corresponent descompte
de la certificació final d'obres (CFO).

contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de
forma separada, en estricta aplicació d’allò establert en la legislació vigent.

El pressupost del Pla de Control de qualitat ascendeix a la quantitat de 2.230,41 €, la qual cosa
suposa un 0,42% respecte al de l’import tipus de licitació de l’obra.

Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes previstes

Atès que l’import anterior no supera l’1,5% del pressupost d’execució per contracte de l’obra, la
totalitat de l’import del control de qualitat anirà a càrrec del contractista.
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat,
contractat a tal efecte per la Diputació de Barcelona.

10. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ
Per a l’execució de les obres contingudes en el present projecte, es preveu un termini total
d’execució de set mesos, a partir de l’Acta de Comprovació de Replanteig o l’Acta d’Inici d’Obres.
En l’annex 2, s’estableix amb caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs amb un diagrama
de barres on s’hi indica l’ordre i la durada de les activitats principals, així com els costos associats.

L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada
com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements
per a la seva utilització.
Segons l’establert en la legislació vigent, a continuació es detallen les causes previstes
contemplades al present projecte i el % màxim previst per a la possible modificació del projecte
per causes previstes.
Al “Projecte de millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara. Ajuntament de Terrassa” es fixen les
següents causes previstes:
5% d’increment de pressupost derivat de la incertesa en la ubicació exacta dels serveis detectats
al projecte. Aquesta incertesa és inherent a les dades facilitades per les companyies ja sigui
directament o a través de la plataforma EWISE, reconeixent aquesta incertesa les pròpies
companyies i declinant tota responsabilitat que se’n pogués derivar d’aquest fet.
Els preus a aplicar en aquets conceptes podrien generar preus nous, la regularització dels quals
donaria lloc a la tramitació d’un acta de preus contradictoris.

11. REVISIÓ DE PREUS
En compliment de la legislació vigent, i donat que es tracta d’un contracte d’obra en què el termini
d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula polinòmica de revisió de preus.

14. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ
S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada
com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements
per a la seva utilització.

13. MODIFICACIONS DEL PROJECTE
Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes imprevistes
Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el
seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir
modificacions per raó d’interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin
degudes a causes imprevistes i de conformitat amb la legislació vigent.
No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui
integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació
susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no



La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.



La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que
impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i
d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres



La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es puguin
determinar en el present projecte: per exemple: És obligatori mantenir els itineraris de
vianants i accessos a les finques ...(etc)

En funció de la gravetat del incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats
que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas
podran ser superiors al 10%, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les
certificacions de les obres.

15. TITULARITATS I CATÀLEG
Tots els vials continguts en els àmbits que integren aquest projecte són de propietat de
l'Ajuntament de Terrassa.

MEMÒRIA
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16. IMPACTE AMBIENTAL
D’acord al llistat de projectes de l’annex núm. I de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental.

18. PRESSUPOST
FASE A

17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
El present projecte consta dels quatre documents següents:
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Memòria



Annexos

 Annex núm. 1: Reportatge fotogràfic
 Annex núm. 2: Pla de treballs
 Annex núm. 3: Estudi de seguretat i salut
 Annex núm. 4: Gestió de residus
 Annex núm. 5: Pla de control de qualitat valorat
 Annex núm. 6: Justificació de preus.
PLÀNOLS

El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de VUITANTA MIL SET-CENTS VINTI-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (80.822,30 €).
El Pressupost d’Execució per Contracta, inclòs el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses
Generals, la Seguretat i Salut i l’IVA del 21% ascendeix a la quantitat de CENT SETZE MIL DOSCENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (116.232,04€).

FASE B

PLEC DE CONDICIONS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PRESSUPOST
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AMIDAMENTS



QUADRE DE PREUS Núm. 1



QUADRE DE PREUS Núm. 2



PRESSUPOST



RESUM DEL PRESSUPOST



PRESSUPOST PER CONTRACTE

El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SIS MIL
DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (296.221,72€).

Millora de l’accessibiltat al barri d’Ègara

El Pressupost d’Execució per Contracta, inclòs el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses
Generals, la Seguretat i Salut i l’IVA del 21% ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-ISIS MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (426.529,65€).

PRESSUPOST TOTAL OBRES

FASE C

El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS TRES MIL TRESCENTS DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (603.302,17 €).

El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL TRESCENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (226.358,15 €).
El Pressupost d’Execució per Contracta, inclòs el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses
Generals, la Seguretat i Salut i l’IVA del 21% ascendeix a la quantitat DE TRES-CENTS VINT-ICINC MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS (325.933,10€).

El Pressupost d’Execució per Contracta, inclòs el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses
Generals, la Seguretat i Salut i l’IVA del 21% ascendeix a la quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTAVUIT MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
(868.694,79€).

19. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (IVA INCLÒS)

868.694,79 €

PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS

-

PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT (excés 1,5% PEC, IVA inclòs)
TOTAL PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

2.698,80 €
871.663,59 €

El Pressupost per al coneixement de l’Administració ascendeix a VUIT-CENTS SETANTA-UN MIL
SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (871.663,59 €).

Barcelona, Agost de 2018
Els Enginyers Autors del Projecte

Ferran Valdés Martínez
Enginyera de Camins C. i P.

Núria Torrella i Aracil
Enginyera de Camins C. i P.
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PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
AL BARRI D'ÈGARA. TERRASSA.

Id

Modo de Nombre de tarea
tarea

Duración

Predecesoras
D

17 dic '18
L
M

X

07 ene '19
J

V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PROJECTE BARRI EGARA
Tasques informatives i reserva
informació veins
tancament i buidat cotxes zona obres
rampes PMR
abalissament itineraris vianants
FASE "A"
plataformes elevades C/Ciutadella 3
Passos deprimits C/Occitània 8
MBC C/Occitània
MBC C/Ciutadella
Senyalització Horitzontal
Senyalització vertical
Desplaçament de contenidors RSU
Substitució lluminàries

123 días
5 días
1 día
3 días
1 día
2 días
33 días
29 días
17 días
1 día
1 día
2 días
3 días
1 día
4 días

4
5
6FF
3

10
9
11;12
13FF+1 día
13
9FF‐2 días

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tasques informatives i reserva
informació veins
tancament i buidat cotxes zona obres
rampes PMR
abalissament itineraris vianants
FASE "B"
Tala arbres
Modificació C/ Bisbe Castelltort
Plataforma elevada C/Occitània
Plataforma elevada C/Tapioles
Semaforització inter. Ctra Castellar
Senyalització Horitzontal
Senyalització vertical
Desplaçament de contenidors RSU
Substitució lluminàries

5 días
1 día
3 días
1 día
2 días
40 días
1 día
35 días
8 días
8 días
3 días
2 días
3 días
1 día
4 días

8

FASE "C"
Tala arbres
Modificació C/Josep Tapioles
Plataformes elevades C/de la Tet i C/Arieja
drenatge
Senyalització Horitzontal
Senyalització vertical
Desplaçament de contenidors RSU
Substitució lluminàries

40 días
1 día
35 días
15 días
5 días
1 día
3 días
1 día
4 días

23

Seguretat i Neteja
manteniment del camins peatonals
provisionals
manteniment senyalització obra
Neteja de l'obra
neteja final

123 días
25 días

19
20
21FF
18
24
25FF+3 días
26FF+1 día
25FF‐2 días
28FC+1 día
29FF‐1 día
29
25FF‐4 días

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

36FF+3 días
36CC+5 días
37FF+1 día
39FF‐2 días
39
36FF‐3 días

43
44
45
46
47
48

123 días
123 días
2 días

47FF‐1 día
Página 1

28 ene '19
S
D

L

18 feb '19
M
X

J

11 mar '19
V

S

01 abr '19
D
L

M

22 abr '19
X
J

13 may '19
V
S

D

03 jun '19
L
M

X

24 jun '19
J

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

ANNEX NÚM. 3

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

MEMÒRIA

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

INDEX

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ........................................... 4
2. PROMOTOR - PROPIETARI ................................................................................ 4
3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ............................................... 4
4. DADES DEL PROJECTE ..................................................................................... 4
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS .................................................................... 7
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL ................................ 10
7. ÀREES AUXILIARS .............................................................................................. 10
8. TRACTAMENT DE RESIDUS ............................................................................... 11
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES................... 11
10. CONDICIONS DE L'ENTORN ............................................................................. 12
11. UNITATS CONSTRUCTIVES .............................................................................. 13
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ............................................... 13
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS
O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU................................. 14
14. MEDIAMBIENT LABORAL ................................................................................. 14
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS ........................................................................ 18
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) ................................ 20
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)............................................ 21
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) ................... 21
19. RECURSOS PREVENTIUS ................................................................................. 22
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ................................................................... 23
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA ...................... 24
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ ...................... 27
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS...........................................................33

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

1.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1.

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

3.

Redactor E.S.S.
Titulació
Collegiat núm.
Despatx professional
Població

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL BARRI D’ÈGARA TERRASSA.
1.2.

OBJECTE

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

:
:
:
:
:

4.

DADES DEL PROJECTE

4.1.

AUTORS DEL PROJECTE

Ferran Valdés Martínez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
12.965
OFEP, S.A. C. Clot 189,ent.
08027 Barcelona

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).

Autor del projecte
Titulació
Collegiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:
:
:

Ferran Valdés Martínez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
12.965
OFEP, S.A. C. Clot 189,ent
08021 Barcelona

D’aquesta manera es defineixen 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.

Autor del projecte
Titulació
Collegiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:
:
:

Núria Torrella Aracil
Enginyer de Camins, Canals i Ports
15.470
OFEP, S.A. Clot 189,ent
08021 Barcelona

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.

AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

4.2.

Tipologia de l'obra
L’objecte del projecte és definir les actuacions per millorar la mobilitat i l’accessibilitat a diferents
carrers del barri d’Ègara.
L'objectiu principal és adequar aquests espais amb millores en la circulació dels vianants en
detriment de la circulació de vehicles, així com assegurar el compliment de les condicions
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació en l'accés i utilització dels espais públics.

PROMOTOR - PROPIETARI

L’execució del projecte comportarà les següents actuacions:

Promotor
NIF
Adreça
Població

Enderrocs

:
:
:
:

Ajuntament de Terrassa
P0827900B
Raval de Montserrat 14
08221 Terrassa, Barcelona

El projecte preveu el tall del paviment de mescles bituminoses per a la collocació de les noves
vorades projectades. Així com per a l’execució de la rasa per connexió dels nous embornals.
També es contempla fresar tota la zona de calçada a la zona de les rampes de plataforma
elevada.
A causa de les excessives pendents transversals de les voreres existents i l'escassa alçada de
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les vorades, s'opta per demolir-les

4.5.

Moviment de terres

Aigua
Electricitat
Sanejament

Les excavacions previstes en projecte són per a l’execució del tub de connexió dels nous
embornals amb la xarxa de clavegueram existent. Es faran amb mitjans mecànics.
Drenatge

4.6.

S’afecten diferents embornals, que es desplaçaran.

Asfaltar amb 5 cm d’asfalt tipus AC 16 surf B50/70 S (D-12), sobre base de formigó HM-20 prèvia
col·locació de reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica.
Les voreres es pavimentaran amb panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.
La vorada serà de tipus T3 de 28x17 cm col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i
rejuntades amb morter mixt.
El gual de cotxes s'executarà amb vorada remuntable tipus C-9 pintat de groc.
4.7.

4.8.

4.9.

4.4.

4.10.
: Barri d’Ègara
: Terrassa (Barcelona)

Comunicacions
Carretera
Ferrocarril

: C-16, C-58
: Rodalies R-4 Terrassa

Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra mitja és de 12 persones.

S'instal·laran papereres

Emplaçament
Població

Termini d'execució

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució, calculada sobre la base de l'import del pressupost
d'execució material de projecte, durada de les obres i naturalesa de les activitats, és de 17
persones.

Mobiliari urbà

Situació

Pressupost d'execució material del projecte

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 7 mesos.

S'instal·laran senyals d'indicació de pas de vianants S-13 a banda i banda del carrer i en els dos
sentits de circulació

4.3.

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

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la
Seguretat i Salut complementària, és de 603.302,17 € (sis-cents tres mil tres-cents dos euros
amb disset cèntims).

Senyalització
El projecte preveu la senyalització horitzontal, amb pintura reflectora de dos components amb
afegit antilliscant, la senyalització vertical amb plaques de làmina reflectora de nivell 1, així com la
senyalització provisional i obra complementària del desviament del trànsit durant l’execució de les
obres.

: Mina Pública d’aigües de Terrassa
: Endesa
: Xarxa local

Telèfons d’interès:
Emergències ..................................................................... 112
Hospital de Terrassa........................................... 93 731 00 07
Mossos d'Esquadra ................................................. 088 o 112
Bombers ............................................................................ 080
Aj. Terrassa ........................................................ 93 739 70 00
Adreces:
Hospital de Granollers:
C/ Raval de Montserrat 48, 08221 Terrassa

Paviments

Els passos de vianants es senyalitzaran amb les corresponents franges de panot ratllat
direccionals de 0.80m de ample i paviment podotàctil de botons de 0.60m de amplada a dues
bandes de la calçada i a tot el ample del pas.

Subministrament i Serveis

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
CAP DE COLLA
OFICIAL 1A
OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A FERRALLISTA
OFICIAL 1A SOLDADOR
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
OFICIAL 1A MUNTADOR
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OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA
OFICIAL 1A JARDINER
AJUDANT FERRALLISTA
AJUDANT FUSTER
AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MUNTADOR
AJUDANT OBRA PÚBLICA
AJUDANT JARDINER
AJUDANT
MANOBRE
MANOBRE ESPECIALISTA
4.11.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL
ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A REDUCCIONS
ACCESSORIS GENERICS PER A INSTAL•LACIONS DE REG
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
ACER EN BARRES CORRUGADES
BANCS
BARRERES
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES
CALÇS
CIMENTS
CLAUS
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
CONDUCTORS DE COURE NUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
GEOTÈXTILS
GRAVES
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
LLIGANTS HIDROCARBONATS
MALLES ELECTROSOLDADES
MAONS CERÀMICS

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES
MATERIALS PER A TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PANOTS
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ
BAIXA
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE
TENSIÓ BAIXA
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
PLAFONS
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
PROGRAMADORS
PUNTALS
SAULONS
SENYALS
SORRES
TACS I VISOS
TAULONS
TERRES
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
TOT-U
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
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ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
MÀQUINA TALLAJUNTS
ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL
MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL•LICS
REGLE VIBRATORI
VIBRADOR D'AGULLA
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
TUBS DE PVC A PRESSIÓ
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL•LECTORS
TUBS DE PVC PER A DRENATGES
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL•LICS
TUBS RÍGIDS NO METÀL•LICS
4.12.

Maquinària prevista per a executar l'obra
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 117 KW
RETROEXCAVADORA PETITA
RETROEXCAVADORA MITJANA
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 60
CM D'AMPLÀRIA
FRESADORA DE CARREGA AUTOMATICA
MOTOANIVELLADORA PETITA
MOTOANIVELLADORA MITJANA
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T
PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T
CAMIÓ DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3)
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T
CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3
CAMIÓ CISTERNA DE 10000 L
CAMIÓ GRUA
CAMIÓ GRUA DE 3 T
CAMIÓ GRUA DE 5 T
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM
CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO
CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC
FORMIGONERA DE 165 L
FORMIGONERA DE 250 L

5.
5.1.

INSTALLACIONS PROVISIONALS
Installació 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’installar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la installació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un installador 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 installació 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’installador.
Les mesures generals de seguretat en la installació elèctrica són les següents:
•

Connexió de servei

a)

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

b)

La seva secció vindrà determinada per la potència installada.

c)

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

d)

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas
de vehicles.

−
1.

Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat
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1
1

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
2.

3.

4.

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.).

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

5.

Estarà protegida de la intempèrie.

6.

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

7.

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

a)

b)

c)

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.

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:

•

•

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
1
1
4
1
1
2

Magnetotèrmic general de 4P
Diferencial de 30 A
Magnetotèrmic 3P
Magnetotèrmics 2P
Connexió de corrent 3P + T
Connexió de corrent 2P + T
Connexió de corrent 2P

:
:
:
:
:
:
:

30 A.
30 mA.
20 mA.
16 A.
25 A.
16 A.
16 A.

 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.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes
de connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris

(220 v./ 24 v.).
16 A.

•

−

-

:
:

Connexions de corrent

−

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).

Transformador de seguretat
Connexió de corrent 2P

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’installaran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

−

Enllumenat portàtil

•

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

•

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops
i suport de sustentació.
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5.2.

Installació d'aigua provisional d'obra
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè installin una derivació des de la canonada general al punt on
s’ha de collocar 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.

•

Es collocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica.

•

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3
i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions
particulars de gasos inflamables.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitantse 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’installacions energètiques) i en aquelles,
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal collocar 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 han de completar-se els
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Installació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
installacions 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 installacions. 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 installació 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’installaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
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−

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

6.2.

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
•

•

•

•

6.

Els extintors manuals es collocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

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.

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.

Vestuaris

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.

Els extintors mòbils hauran de collocar-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.

Local d'assistència a accidentats
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball.
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola
de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. amb el contingut següent:

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
−

Les installacions 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 installacions 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 installacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:
6.1.

−

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

Serveis higiènics
−

−

Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
Cabines d’evacuació
S’ha d’installar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, 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.

desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús.

7.
7.1.

ÀREES AUXILIARS
Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínimsmàxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
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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.

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 abalisades, senyalitzades i illuminades
adequadament.
De forma general el personal d’obra 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.

9.1.

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:

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.

9.

Manipulació

−

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

−

Sílice.

−

Urea formol.

−

Ciment.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les installacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc
on portarà els seus residus de construcció.

−

Soroll.

−

Radiacions.

−

Productes tixotròpics (bentonita)

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.

−

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

−

Gasos liquats del petroli.

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.

−

Animals.

−

Entorn de drogodependència habitual.

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

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.

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

d.

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.

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).

Situació de casetes i contenidors
Es collocaran, 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.

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:
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.

•

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.

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’installacions 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 sollicitarà
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.

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

•

Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratòries.

•

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.

Serveis afectats

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

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

ENDERROCS

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT
EMBORNALS, BUNERES, ETC.)

MOVIMENTS DE TERRES

(

DESGUASSOS,

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS
I REPOSICIÓ EN DESMUNT

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

FONAMENTS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT
- MURS GUIA )

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

MURS DE FORMIGÓ "IN SITU" - RECALÇATS

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES
PLANES

EQUIPAMENTS

JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

MOBILIARI URBÀ

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )

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).

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
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12.1.

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

Ordre d'execució dels treballs
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.

12.2.

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.

14.

MEDIAMBIENT LABORAL

14.1.

Illuminació
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’illuminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la illuminació 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’illuminació 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.

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
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500 lux

1000 lux

14.2.

: 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.
: 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.

Martell perforador

....................

110 dB

Mototrailla

....................

105 dB

Tractor d’orugues

....................

100 dB

Pala carregadora d’orugues

....................

95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics

....................

84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte

....................

150 dB

Esmeriladora radial portàtil

....................

105 dB

Tronçadora de taula per a fusta

....................

105 dB

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 collectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

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:

Soroll

1er.- Supressió del risc en origen.

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:

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 collectiva, de protecció individual, formatives i informatives

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

−

Rinitis

Esmeriladora de peu

....................

60-75 dB

−

Asma bronquial

−

Bronquitis destructiva

−

Bronquitis crònica

Camions i dumpers

....................

14.3.

Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

80 dB

Excavadora

....................

95 dB

−

Efisemes pulmonars

Grua autoportant

....................

90 dB

−

Neumoconiosis
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−

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

−

Pols i fums amb partícules metàlliques en suspensió, en treballs de soldadura

−

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

−

Plantes de matxuqueix i classificació

−

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

−

Moviments de terres

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el
temps d’exposició.

−

Circulació de vehicles

−

Polit de paraments

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és

−

Plantes asfàltiques

el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema
de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
−

Escombrat i neteja de locals

−

Manutenció de runes

−

Demolicions

−

Treballs de perforació

−

Manipulació de ciment

−

Raig de sorra

−

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

−

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

−

Esmerilat de materials

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 installacions confinades

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials ceràmics

Addició d’aigua micronitzada sobre zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i Aspiració localitzada
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes de
asfàltiques

matxuqueix

Regat de pistes
i

plantes 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 collectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
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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:

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.

Radiacions infraroges

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

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 cristallí 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.

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.
Illuminació suficient.

7è.-

Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.

8è.-

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.-

Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
14.5.

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Radiacions no ionitzants

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 illuminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de
la pupilla 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
capillars 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.

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Radiacions ultraviolades
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

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
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UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

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 (TIGMIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

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.

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 cèllula 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.
15.

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 installació, 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.

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.

−

Collocar 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 metàllica 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 collocar-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.
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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:

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

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.

−

Automatització i mecanització dels processos.

−

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

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.

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:

−

Millora de l’entorn de treball.

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

2on.- Assentar els peus fermament.

−

Ús correcte de les ajudes mecàniques.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

−

Ús correcte dels equips de protecció individual.

4art.- Mantenir l’esquena dreta.

−

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

5è.- Subjectar l’objecte fermament.

−

Informació sobre el pes i centre de gravetat.

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

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.

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.-

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.

9è.-

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els
següents criteris preventius:
a)

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

b)

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat
de la càrrega.

c)

Es collocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

d)

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
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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 collocar-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.

HX11X013 u

Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat

HX11X014 u

Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat

HX11X016 u

Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats

HX11X017 u

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

HX11X018 u

Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X023 u

Protector de mans per a cisellar

HX11X024 u

Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca

HX11X027 u

Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X032 u

Suport de repòs per al disc radial portàtil

HX11X033 u

Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior

HX11X037 u

Sitja-barrejadora per a la confecció de morter

HX11X039 u

Carretó manual porta palets

HX11X041 u

Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats

HX11X042 u

Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre
dorments de fusta

HX11X043 u

Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega

HX11X048 u

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

HX11X049 u

Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció
integrat

HX11X050 u

Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux

HX11X054 u

Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics,

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 Collectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els
riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anullant 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

HX11X007 u

HX11X011 u

HX11X012 u

Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de
seguretat integrat
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès,
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i
transversal
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conductors de protecció
HX11X055 u

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, anullant 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).

Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat
nominal

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa
de camió
HX11X060 m

Cable d'acer de guiat de material suspès

HX11X061 u

Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó

HX11X063 u

Encenedor de gúspira amb mànec

HX11X064 u

Cinturó portaeines

HX11X067 u

Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X070 u

Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una
càrrega màxima de 1200 kg

HX11X075 u

Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió

HX11X076 u

Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs

HX11X077 u

Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba

HX11X078 u

Luxímetre portàtil

HX11X079 u

Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil

HX11X080 u

Termòmetre / baròmetre

HX11X089 u

Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
installats, 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 installadors, fabricants i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Collectiva.
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.

17.

SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Collectiva, 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

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades,
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que
existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per
aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 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.
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la delimitació de zones controlades o vigilades.

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:
a)

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

b)

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos
o amb riscos especials.

c)

Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

4.

Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

5.

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6.

Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7.

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

8.

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9.

Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs
preventiu:
ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE
D'INSTAL.LACIONS

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.

MOVIMENTS DE TERRES

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

REVESTIMENTS
1.

2.

3.

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.
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.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a

PINTATS I ENVERNISATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC.)
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sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ

Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

ELEMENTS COLLOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES,
ETC.)

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
installacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

•

•

•

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
•

Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció collectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

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

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
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 collocada, fa que l’individu adopti conductes
segures. No és suficient amb collocar 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 collocar les mires
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
1.

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.

2.

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.

3.

El color utilitzat per a la illuminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.

4.

Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

5.

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 abalisament 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.
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21.

de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la installació d’elements urbans
a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

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 installacions 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
•

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 installacions 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 installacions d’ús
comú o particular.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.

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.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es collocarà 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 collocarà la senyalització
corresponent.

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.

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.

•

Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
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.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.
21.1.

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

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 collaboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida

21.3.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
•

Tanques
Situació

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra.
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Tipus de tanques

Complements

Manteniment

•

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.

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

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

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

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

Evacuació

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat illegal i qualsevol altre element que deteriori
el seu estat original.
•

Accés a l’obra
Portes

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.

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 vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública,
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura i la zona de
pas de vehicles.

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.

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.

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.).

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..

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
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, 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.

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.
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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.

i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
•

Abalisament i defensa

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

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:

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

a)

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de
l’obra.

b)

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

Residus que afecten a l'àmbit públic

c)

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.

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la collaboració 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.

d)

En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

e)

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.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

•

Paviments provisionals

•

Pols

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
21.6.

21.7.

•

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-IC.
Està prohibida la collocació de senyals no autoritzades.
•

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament illuminats 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.

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).
•

Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
•

Retirada de senyalització i abalisament

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment illuminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós

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.
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21.8.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
•

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.

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:
1.2.3.4.5.6.-

Ordre i neteja general.
Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
Punts de trobada.
Assistència Primers Auxilis.

Barcelona, agost 2018,

22.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
L’Enginyer Autor de l’Estudi

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:

22.2.

−

Caiguda al mateix nivell.

−

Atropellaments.

−

Caiguda d'objectes.

Ferran Valdés Martínez
Enginyer de Camins C. i P.

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:

23.

−

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

−

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.

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
−
−
−
−

Incendi, explosió i/o deflagració.
Collapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

G01.G03
G01
G01.G01

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

ENDERROCS
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

Avaluació de riscos

Id
2

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
2

A
3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000082
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Aïllament del procés
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10 /12
12
12
12
14
14 /26 /27
14
17
17
20
20
20
20
26
27
1 /2 /6 /9 /12 /25
14
20
26

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13
SOBREESFORÇOS
Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

2

3

3

1

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

2

4

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000070
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000161

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
2
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
2
Revisió i manteniment periòdic de SPC
2
Ordre i neteja
17
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
26
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
16 /17
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
26
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16

G02
G02.G03

I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000168

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

1

2

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Reg de les zones de treball
Dispositius d'alarma
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,

2 /6 /12 /25
14
16
26
2

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES

Avaluació de riscos

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2
2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000024
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000074
I0000083
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000111

G06
G06.G01

pluges o gelada
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
3
12
9
9
9 /12 /13
12
12
13
13
14
27
26
16
17
16
25
25
25
25
25
26
27
3

1
1

2
2

Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARIS OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21
INCENDIS
1
Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /21
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13 /18
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17

G
3

A
4

2

3

3

3

2

3

2

3

1

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

I0000062
I0000063
I0000064
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000097
I0000151
I0000154
I0000155
I0000161

G08
G08.G01

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir l'inflamable per no infamable
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

14
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
21
2
2 /6
14
16

I0000028
I0000031

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES
TALÚS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

I0000154
I0000155
I0000161

G08.G02

4
4
9 /10 /15
9
9 /11 /12
9
10 /13
12
12 /15
13
14
27
16
16
16
16
16
16
17
10
17
25
25
25
25
25
27
13
2 /6 /9 /25
14
16

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos

DEL

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000026
I0000027

I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000055
I0000060
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110
I0000152

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4

Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1
2

3
1

3
2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
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
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000080
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000107
I0000108
I0000152
I0000154
I0000155
I0000157
I0000161

G09
G09.G01

Descripció
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divissió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

13

Riscos
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /12 /13
9
9
10
10 /18
10
12
12
13
13
13
14
17
14 /26
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17 /18
25
25
25
25
26
4

Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

2 /6 /25
14
26
16

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

Avaluació de riscos

2
4
6
9

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Id
1

2

P
1

G
3

A
3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

2

3

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000055
I0000056
I0000060
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000159
I0000161

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9 /13
9
9
13
13
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1 /13
4 /13
1 /2 /6 /9 /25
14
16
4
16

G10
G10.G02

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
2
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
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)

G
3
1

2

3

4

2

3

1

1

I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068

I0000154
I0000155

Formació i habilitació específica per a cada eina
15
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
15
Revisió de la posta a terra
15
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
15
Disposar de quadres elèctrics secundaris
15
Reg de les zones de treball
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /4 /11 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

2

2

2

3

2

3

2

3

G13
G13.G01

2

2

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

2

2

Avaluació de riscos

2

2

Id
1

2

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

A
4

I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1 /3 /25
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
1 /2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
3
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Planificació d'àrees i llocs de treball
1 /3 /4 /25
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
3 /4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
11
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /11 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Paletització i eines ergonòmiques
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
15
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
15

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lació
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4

G
3

A
4

2

2

3

3

1

2

1

2

1

2

3

3

2

3

2

3

3

4

I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

4
4
4
4
4

I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152

9 /10
9 /11
9 /13
9
10 /11
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1 /13
11 /13
2 /6
14
16

I0000154
I0000155
I0000158

16
16

I0000161
I0000165

G14
G14.G01

2
2
2
4
4 /25
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
1 /4
4 /13
2 /25
14
16
16
16

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
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

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
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)

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

P
2

G
3

A
4

Avaluació de riscos

1

2

2

Id
1

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

3

4

2

MESURES PREVENTIVES
Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment

G17
G17.G01

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Codi
I0000004
I0000005
I0000011

Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

Riscos
1 /25
1
1

2

3

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
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
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000159
I0000160
I0000161
I0000165

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

Riscos
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4

10

1

1

1

11

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
4

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000152

2 /6 /13
14
16

I0000154
I0000156

4
4
16
16

G20
G20.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
11
11
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
4 /11 /13
6
16

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

G19
G19.G01

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

Avaluació de riscos

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Id
1

Avaluació de riscos
Id
1
2
4
6
9

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: EN ÀREA DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES

2

P
1

G
2

A
2

1

1

1

4

1

2

2

6

1

1

1

9
12

2

1

2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

O

P
1

G
2

A
2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

13

1

2

2

14

SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
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)

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000076
I0000078
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divissió de material en sec
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
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Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

ANNEX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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1.

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.

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1.

Identificació de les obres

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL BARRI D’ÈGARA. TERRASSA.
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)

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals
i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis,
eines, sistemes i equips preventius.

Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria,
amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments:De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin
estat definits o projectats.

Tots aquells continguts al:

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució
de l'Estudi de Seguretat i Salut.

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)

Plec:

1.4.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

−

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’‘.

b)

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

c)

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

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
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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.

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:
−

−

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) :
−

Evitar els riscos.

−

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

−

Combatre els riscos en el seu origen.

−

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.

−

Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

−

Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

−

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.

−

Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la
individual.

−

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

−

2.2.

Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació 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.
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.
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.
La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al
Promotor de les seves responsabilitats.
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.
Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti
amb titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció,
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
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1.

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:

obres de construcció:
a)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

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.

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.

e)

Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o
fases de treball.

c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans
auxiliars.

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.

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.

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).

e)

La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o
substàncies perilloses.

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi
de Seguretat i Salut.

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

g)

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

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.

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.

2.

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.

2.

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.

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.

b)

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o
fases de treball.

4.

Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

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

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.
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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:
−

−

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.
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions
parcials.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,
nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb

els visats que siguin preceptius.

2.4. Director d'Obra
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de

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.

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
8. 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
9. 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.
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2.5.

de Seguretat.

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.

7.

El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

8.

Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.

9.

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:

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.

a)

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i
Salut (PSS).

b)

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.

c)

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.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
1.

2.

3.

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
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat
i Salut.
Designar 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.

4.

Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.

5.

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.

6.

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

d)

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.

10.

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.

11.

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.

12.

El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

13.

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

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

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.

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.
14.

El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de
coordinació.

15.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al
Subcontractistes.

16.

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.

17.

El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec
de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra,
amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El
Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a
l'obra.

18.

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.

19.

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.

20.

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,

21.

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.

22.

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.

23.

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.

24.

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.

25.

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran
pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el
dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
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26.

27.

28.

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.
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.

29.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa.

30.

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.

31.

32.

2.6.

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.

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.
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''.

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:
1. 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.
2.

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

3. 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.
4. 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.
5.

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.

6. 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.
7. 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.
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat

i Salut (PSS):
a)

La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies,
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició
dels seus treballadors.

b)

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.
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2.7.

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control

Treballadors

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

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.

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

Contractista per l’obra en qüestió.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
2. El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. 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).
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals.
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
7. 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.
8. 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:
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. 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.
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de

Seguretat i Salut.

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva
facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes,
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut
adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.
3.2.

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla
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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.

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.

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.

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

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.
- Ubicació dels serveis públics.
-

Electricitat.
Clavegueram.
Aigua potable.
Gas.
Oleoductes.

- 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.

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- 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.
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- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins
l’acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de
seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l‘ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals
de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el
cèrcol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
− Escales provisionals.
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
− Abalisament i senyalització de zones de pas.
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les

guindoles.
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura.
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i
manteniment posterior de l’obra executada (*).
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a
introducció i evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en
cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,
finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
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- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
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.
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.
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−

“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)”.

−

“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).

−

“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)”.

−

“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)”.

−

−

“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)”.

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de
noviembre de 1999)”.

−

−

“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)“.

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de
mayo de 2001)”.

−

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de
octubre de 2004)”.

−

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

−

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

−

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)”.

−

“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
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)”.
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−

“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 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).

−

−

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

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).

−

“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)”.

−

“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)”.

−

“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)”.

−

“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”.

“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)”.

−

−

“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”.

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

−

“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).

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
preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''

−

“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”.

−

''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).''

−

“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)”.

−

''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).''

−

“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 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

−

''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
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especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.”

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).''

−

−

4.2.

''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.''

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)”.

−

''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.''

−

“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).

−

''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.''

−

“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)”.

−

''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
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.”

−

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

“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
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Catalunya de 24 de Febrer de 2003).
−

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 NTEIEE/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”.

−

−

4.5.

“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 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”.

−

“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)”.

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
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)”.
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−

−

−

−

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
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.”

−

“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”.

−

''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.''

“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]”.

−

''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.''

“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.

Instruccions Tècniques Complementaries:

4.7.

“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)”.

4.8.

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”.

Diversos
−

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

−

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

−

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de
febrero de 2007)”.

−

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

−

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada
per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

−

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”.
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

−

“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de
2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

4.6.

Equips de protecció individual
−

−

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de
1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución
de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de
2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001
(BOE de 27 de septiembre de 2001)”.
“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997
(BOE de 6 de marzo de 1997)”.
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−

Convenis col·lectius.

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.

−

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d’obra.

−

''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).''

5.3.

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

−

−

5.

“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.”

CONDICIONS ECONÒMIQUES

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
6 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
5.4.

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.

5.2.

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa

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:

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).

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

6.
6.1.

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.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
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:
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•

Tècniques analítiques de seguretat

l'enunciat dels més importants:

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció
de riscos i la recerca de les causes.

•

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció

Preventiva.

Prèvies als accidents.Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

Posteriors als accidents.Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
−
Investigació Tècnica d'Accidents.

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.

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,

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3.

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en
matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat
i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret
de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació
amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui
establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
6.4.

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del
Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar
per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
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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.

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.
•

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:
6.5.

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.
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).

El terme equip i/o màquina també cobreix:
Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.
−

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie
d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.
−

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).
•

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents
dades:
−
Nom del fabricant.
−
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
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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
−

−
−

Altres Directives.
−

Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
•

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

•

−

Emmagatzematge i manteniment

•
−

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

−

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

−

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.

−

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

−

7.3. Normativa aplicable
−

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines,
transposicions i dates d’entrada en vigor

•

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.
−

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
−
Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
−
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori
fins l’1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

−

−

−

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits
de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de
2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E.
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
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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.

Barcelona, agost 2018,
L’Enginyer Autor de l’Estudi

Ferran Valdés Martínez
Enginyer de Camins C. i P.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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B - MATERIALS
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1411111,B1441201,B144E406,B1451110,B1461110,B1462241,B146J364,B1484110,B1481131,B1485800,B1
487460.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la
integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la
part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat
del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de
quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu
defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge,
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de
2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no

-

-

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes
Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se
S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys,
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats
Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles,
còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor
ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus
picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries,
ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada
intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura
que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els
contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de
ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
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- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la
irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de
l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les
característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l'usuari,
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent:
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a
l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció
adequada.
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i
ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el
seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans
apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la
morfologia de l'usuari.
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans.
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin
constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del
RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió
del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures
i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà
per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules
incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons
i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la
data de fabricació sigui superior als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant
reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga d'amarrador
també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents
característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la suor.

PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura,
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran
seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes

- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d'ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció
de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents
dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva
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caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z6AF0A,B1Z6211A,B1Z659A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar
en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1ZM1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM3 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM311611.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una
pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en
condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.
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- nº placa

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant
l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a
registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions
de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.

-

Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons
normatives d'aplicació.

-

Control de la documentació tècnica subministrada.

-

Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.

-

Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament

-

Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:
-

Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la
Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.

- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)

- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
-

Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions
del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà
de decidir la substitució total o parcial del material rebut.
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU1 MÒDULS PREFABRICATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQU1B130,BQU1D190,BQU1E170.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
- Mòdul de cabina amb inodor químic
- Mòdul prefabricat per a equipament d'oficina, magatzem o taller.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15
i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a
les Obres de Construcció.
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment
netejables.
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, per al número
d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari
MÒDUL DE SANITARIS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà

ANNEX NÚM. 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i
complements de bany
- Instal·lació elèctrica
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques.
Alçària sostre: >= 2,3 m

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados

MÒDUL DE VESTIDORS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal·lació elèctrica
Alçària sostre: >= 2,3 m

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción,

MÒDUL DE MENJADOR:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell
- Instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica ha de constar de:
- Un punt de llum
- Un interruptor
- Endolls
- Protecció diferencial
Alçària sostre: >= 2,6 m
Gruix aïllament: >= 35 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
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.
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de
Fontanería: Agua fría».
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 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.
Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación

BQU2 -

MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQU22303,BQU25700,BQU27500,BQU2GF00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL·LIC:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
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Capacitat: 100 l
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
BQUA -

EQUIPAMENT MÈDIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQUA1100,BQUA3100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Farmaciola d'armari
- Farmaciola portàtil d'urgència
- Material sanitari per a assortir una farmaciola
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
- Manta de cotó i fibra sintètica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat.
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.
LLITERA METÀL·LICA:
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
MANTA:
Dimensions: 110 x 210 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES
H6AA TANCAMENTS DE MALLA D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H6AA2111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el
desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
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.

H6AZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H6AZ59A1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre
muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i
tancament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin el
seu funcionament correcte.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
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Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Agost de 2018
L’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut

Ferran Valdés Martínez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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OBJECTE

En compliment del Reial Decret 105/2008, del u de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i demolició s’inclouen, en el present Annex tots els elements per a valorar la aplicació i
valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats.
L’objectiu del present projecte és la execució de les obres corresponents a la Millora de l’accessibilitat al
barri d’Ègara de la ciutat de Terrassa
L’esmentat RD estableix uns conceptes clars i necessaris sobre el que s’entén per residu de construcció i
demolició (d’ara endavant RCD), residu inert, productor i posseïdor de residus, tractament previ, etc. (article
2). El seu àmbit d’aplicació és per a tots els RCD definit a l’article 2.a, amb l’excepció de les terres i pedres no
contaminades que es reutilitzin a la mateixa obra, els residus d’indústries extractives regulades per la
Directiva 2006/61 i certs fangs de dragat.
Addicionalment als requeriments establerts en matèria de residus, el productor té una sèrie d’obligacions, de
les que destaquen la necessitat d’incloure en el projecte constructiu un estudi de gestió de RCD, amb el
contingut que fixa l’article 4.a. Entre d’altres aspectes, cal que inclogui una estimació de la quantitat de RCD,
les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí previst per als residus, així com una valoració
de les despeses derivades de la seva gestió que hauran de formar part del pressupost del projecte. Com a
mesura especial de prevenció, en els casos d’obres d’enderroc, reparació o reforma, s’estableix l’obligació de
fer un inventari dels residus perillosos que s’hi generaran, i establir els procediments de recollida selectiva,
retirada i lliurament a gestors autoritzats.
El productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció
de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat
amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. Val a destacar també,
que en aquelles obres on les administracions públiques en siguin promotores, s’estableix que aquestes
hauran de fomentar mesures addicionals de prevenció de RCD, així com l’ús d’àrids i altres productes
procedents de la valorització.
Les actuacions que es descriuen en aquest estudi, hauran de concretar-se i/o modificar-se de forma
justificada en l’elaboració d’un “Pla de Gestió dels RCD” previ a l’execució de l’obra, tal i com estableix el
mateix RD 105/2008, de l’u de febrer.
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ACTIVITATS A REALITZAR

Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió d’aquelles operacions i
procediments susceptibles de produir residus. Tot seguit s’enumeren les activitats i procediments
potencialment productores de residus que es preveuen en aquesta obra. El contractista haurà de gestionar
adequadament la seva execució per tal que la producció de residus sigui mínima, mitjançant la reutilització o
reciclatge en obra, entenent sempre la reutilització com a prioritària sobre el reciclatge. En els casos en que
això no sigui possible, haurà de dur a terme la gestió com a residus sobrants o no aprofitables, sota els criteris
de minimitzar-ne el impacte ambiental i maximitzar-ne la prevenció. Per a tal fi, caldrà destinar els RCD
sortints de l’obra a la instal·lació de tractament autoritzada més adient, mitjançat transportistes autoritzats.

ACTIVITATS POTENCIALMENT PRODUCTORES DE RESIDUS
Demolicions :

Paviments de panot
Paviments asfàltics
Desmuntatge de: senyalització, enllumenat i drenatge

Moviments de terra :

Excavacions localitzades
Transport de productes resultants de l’excavació.
Terraplenat, abocament i compactat de excavacions

Drenatge:

Excavació de rases
Col·locació de tubs i formació de pous

Ferms :

Capes granulars
Capes asfàltiques

Paviments :

Panot
Formigons
Mescla bituminosa continua en calent

Enllumenat :

Excavació de rases
Cablejat
Col·locació de columnes

Senyalització:

Senyalització horitzontal i vertical
Muntatge de proteccions

Serveis afectats :

Excavació de cales
Col·locació de tubs

PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS EN L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA
MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ
 Maquinària d’excavació
 Maquinària de compactació
FERMS I PAVIMENTS
 Maquinària de fresats i talls amb disc
 Estenedores
 Maquinària de compactació
 Camions
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DRENATGE
 Maquinària petita d’excavació
 Grues petites
 Eines manuals
DESVIAMENT DE TRÀNSIT
 Senyalització mòbil (camions i eines manuals)
SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT
 Maquinària de clava de senyals
 Perfils d’acer
 Camions
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
 Instal·lació elèctrica provisional d’obra
 Instal·lació d’aigua provisional d’obra
 Instal·lació de sanejament provisional d’obra
 Oficines d’obra
 Serveis higiènics
 Vestuaris
 Menjador
ÀREAS AUXILIARS
 Zones d’aplec provisional de materials d’obra
3

ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

La Llista Europea de Residus (LER) distingeix diferents tipologies. Per a una correcta gestió dels RCD en obra
és important la distinció entre "residus especials" i "no especials". En el cas dels residus "no especials", que
es generen en major quantitat i que són de gestió i tractament menys complexos, més endavant s'exposa una
estimació quantitativa. Els tractaments finals i gestors proposats responen a un equilibri entre la minimització
del impacte ambiental del tractament i la distància a la instal·lació del mateix. En qualsevol cas, aquestes
estratègies han de ser concretades en el "Pla de Gestió de RCD" previ a l'execució de l'obra. En la següent
relació, els RCD s'expressen codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i
la llista europea de residus.

En l’apèndix número 1 d’aquesta memòria, es relacionen els gestors i les instal·lacions de
tractament recomanades per als residus que s’hagin de gestionar externament en aquest projecte.
L’estimació i tipologia dels residus 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)
RESIDUS ESPECIALS
Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són força complexos.
Això fa que hagin d'invertir un major esforç en les accions de prevenció. D'altra banda, les
instal·lacions de tractament solen estar a més distàncies que en el cas dels "no especials". Per
solucionar aquest problema, existeixen deixalleries i Plantes de Transferència de titularitat pública.
L'entrada de residus en aquestes plantes està subjecta a un límit de kg per productor, per la qual
cosa, de nou, s'haurà d'invertir en la seva minimització. L'inventari que segueix, és una estimació
qualitativa potencial, ja que, en funció de l’estricta que sigui l'aplicació de les mesures de prevenció,
variaran les quantitats generades i fins i tot podrà evitar la generació d'alguns d'ells.
Relació de residus "especials" que potencialment es poden generar durant l'execució de l'obra:
Codi CER Residu
08
Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de
revestiments (pintures, vernissos i esmalts vítrics), adhesius, sellegants i
tintes d’impressió.
080121 Residus de Decapant o desvernissants
13
Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els
dels capítols 05,12 i 19).
130111 Olis hidràulics sintètics
15
Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes
de protecció no especificats en altre categoria.
150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per
elles
16
Residus no especificats en altre capítol de la llista.
160212 Equips rebutjats
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent.
Per a la obtenció d’informació sobre gestors de residus es pot consultar a l’Agència Catalana de
Residus. Tot i que en aquest estudi es recomanen certs gestors, serà amb l’elaboració del Pla de
“Gestió de Residus” quan s’hauran de definir de forma definitiva, tan els gestors com els
transportistes autoritzats.
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RESIDUS NO ESPECIALS

Residus directes de :

Codi CER Residu
15
150101
150102
150103
150104
17
170101
170201
170203
170302
170407
170504

Tipologia

Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes
de protecció no especificats en altre categoria.
Envasos de paper i cartró
No Especial
Envasos de plàstic
No Especial
Envasos de fusta
No Especial
Envasos metàl·lics
No Especial
Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones
contaminades).
Formigó
Inert
Fusta
No Especial
Plàstics
No Especial
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 No Especial
03 01
Metalls barrejats
No Especial
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 Inert

ESTIMACIÓ QUANTITATIVA
A continuació es detallen i es quantifiquen les diferents tipologies de RCD que s'estima es generaran a l'obra.
Part dels residus que es produiran a l'obra, seran reutilitzats o reciclats en la mateixa. Aquests residus queden
fora de l'àmbit d'aplicació del RD 105/2008, segons l'exposat en el seu article 3.1.A. Aquests materials que es
reutilitzaran a la mateixa obra, en cap cas seran residus especials.

FORMIGÓ: 676,1m3 = 1.487,44 T
MESCLA BITUMINOSA: 209,08 m3 = 501,80 T
TERRA VEGETAL: 47,20 m3 = 84,96 T
TERRES I PEDRES: 1.052,88 m3 = 1.895,18 T
Aquests residus directes han estat comptabilitzats al pressupost general de l’obra, dins de cada
capítol corresponent.
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics
dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. Es considera que existeix un factor
de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol.
El factor (Fc): factor de conversió de volum (m3) per unitat d’euro.
Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella
tipologia de residu per aquell subcapítol.
Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel
Pressupost Total de l’obra.
Per a la estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus
generats poden ser reutilitzats a l’obra.
S’adjunta taula amb els resultats obtinguts:

L'estimació de la generació de residus a l'obra, que es troba dins de l'àmbit d'aplicació del RD 105/2008,
expressa que aquests residus, en compliment de l'article 1.11 del RD 105/2008, no es destinaran a abocador
sense un tractament previ, excepte en el cas de residus inerts que el tractament sigui tècnicament inviable i
els residus de construcció i demolició que el tractament no contribueixi als objectius establerts en l'article 1 ni
a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient. En qualsevol dels dos casos, en el seu moment
s'haurà d'acreditar de forma fefaent el seu destí (a reutilització, reciclatge o tractament finalista) mitjançant la
documentació corresponent (informes, certificats, fulls de registre, etc.).
Resum dels residus generats en l’obra comparats amb les quantitats mínimes que estableix el R.D:
RESIDU
FORMIGÓ
CERÀMICA
METALL
FUSTA
VIDRE
PLÀSTIC
PAPER I CARTRÓ

SEGONS R.D.
80 T
40 T
2T
1T
1T
0,5 T
0,5 T

NOSTRES RESULTATS
9,54 T
5,89 T
24,00 T
7,33 T
0,001 T
0,49 T
0,03 T
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MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS

4.

Reciclatge de materials: Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de transformació.
Igualment es prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra.

INTRODUCCIÓ

5.

Aquest estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de
reduir-ne la seva producció.

Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de tractament autoritzades
per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia adient per a minimitzar el impacte
ambiental.

6.

Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a abocador ha de ser el darrer recurs,
quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És preferible abocar-los en monodipòsits
abans que en abocadors no específics, però en qualsevol cas hauran de ser autoritzats per l’Agència
de Residus de Catalunya.

4

Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a l’execució de l’obra
que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a una minimització de la quantitat de residus generats
i a un augment de la seva qualitat.
La minimització quantitativa s’assoleix mitjançant dos grups d’accions paral·lels: Per una banda, les que tenen
com a objectiu una disminució de productes de rebuig de l’obra (el que tradicionalment es coneixia coma
“residu”), i per l’altra banda les que pretenen que part d’aquests materials passin de ser un “residu” a ser un
“subproducte”, és a dir, que es puguin reutilitzar o reciclar en la mateixa obra o en una altra activitat externa.
Per augment de la qualitat dels residus s’entén la disminució de la seva toxicitat i perillositat per a les
persones o el medi ambient.
En aquest sentit, l’elaboració d’aquest estudi, així com la del “Pla de Gestió” previ a l’execució de l’obra, ja
són, per si soles, una bona eina de prevenció de residus. D’altra banda, hi ha accions que estan a mig camí
entre la prevenció i la gestió. Les operacions de gestió i les mesures de separació en obra també són, des
d’un punt de vista conceptual, mesures de prevenció, ja que entre els seus objectius es troben la reconversió
de residus potencials en subproductes, i la disminució de la perillositat dels materials que caldrà exportar de
l’obra per a ser gestionats externament (residus d’obra). És per això que hi ha accions que es poden
considerar de prevenció que en aquest estudi estan desenvolupades en els apartats de “Mesures per a la
separació de residus en obra” i “operacions de reutilització, valorització o eliminació”.
Malgrat que la generació de RCD per habitant i any a Catalunya és sensiblement inferior a la mitjana de la
UE, solucionar el què fer amb aquests residus és cada cop més urgent. No és acceptable despreocupar-s’hi
degut a que són recollits i transportats a un abocador, ja que els abocadors són cars i tenen un marcat
impacte ambiental. És convenient doncs, revertir aquesta tendència d’abocar-los com a mètode principal de
tractament. Si reduïm els residus que habitualment es generen en la construcció, disminuirem els costos de
gestió, ens caldrà comprar menys matèries primeres i el balanç ambiental global serà beneficiós.

ACCIONS DE PREVENCIÓ EN FUNCIÓ DELS MATERIALS EMPRATS
PER A TOTS ELS MATERIALS:
a)

La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals de l’obra. El càlcul
correcte de la quantitat de materials necessaris, a més a més de suposar una reducció de
despeses, contribuirà a reduir la generació de residus.

b)

Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys
immediata. D’aquesta manera, i amb unes bones condicions d’emmagatzematge, s’evitarà que es
facin malbé i es converteixin en residus.

c)

Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS o ISO 14001.
D’aquesta manera es garantirà el mínim impacte ambiental en tot el cicle productiu.

FUSTA:
a)

Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta recuperats i
s’utilitzaran tants cops com sigui possible. Només quan estiguin molt deteriorats es separaran per
al seu reciclatge o tractament posterior. Es mantindran separats d’altres productes que els puguin
contaminar.

b)

Els palets seran tornats al subministrador corresponent, ja que aquesta és la millor manera
d’assegurar-ne la reutilització.

JERARQUIA DE LES MESURES

c)

Els encofrats es reutilitzaran tants cops com sigui possible. Caldrà desar les peces retallades per
a utilitzar-les per a geometries especials.

Les alternatives de gestió són diverses, però sempre s’hauran d’ajustar a la següent jerarquia:

d)

Les fustes usades s’emmagatzemaran sota cobert i ben classificades per a una reutilització
ràpida i eficient. No s’ha d’abusar de l’ús de claus, ja que dificulten el tall i posterior reutilització de
la fusta.

e)

Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran en l’obra. Es
trituraran per a ser utilitzats com aglomerat o serradura en la mateixa obra o fora d’ella i, com a
darrer recurs, per a valorització energètica en plantes autoritzades.

1.

Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en l’elaboració del projecte i
segueix en el procés de direcció d’obra.

2.

Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les condicions
d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es facin malbé i esdevinguin
residu.

3.

Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat d’aplicar-los cap
procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa obra respecte de la reutilització
externa.

METALLS:
a)
Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, llestes per a ser
col·locades i, a ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta manera no generaran residus en
l’obra.
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b)

Per a reutilitzar-los es preveuran les etapes de l’obra en que s’origini més demanda i
s’emmagatzemaran en conseqüència.

c)

Per a reciclar els metalls, es separaran els fèrrics dels no fèrrics, ja que el seu procés de reciclat i
preu de compra són diferents. És convenient implicar els subministradors de material en la
recollida de sobrants.

EMBALATGES I PLÀSTICS:
L’alternativa preferible és la recollida per part del proveïdor de material, ja que és qui disposa de les millors
condicions logístiques per a reutilitzar-los o reciclar-los. En qualsevol cas, no s’ha de separar l’embalatge del
producte fins que aquest no hagi de ser utilitzat, i després d’usar-lo, cal desar l’embalatge immediatament.
D’aquesta manera evitarem la degradació tant del producte com de l’embalatge. S’utilitzaran materials amb
embalatges de productes reciclats.
RESIDUS ESPECIALS:

4
5
6*
7*
8
9
10

11

a)

La manipulació d’alguns materials, com ara olis o bateries, originen residus potencialment
perillosos i requereixen una manipulació especialment curosa.

12

b)

Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s’han de separar i
emmagatzemar-se en un recinte separat, cobert, ventilat i amb les especificacions que
s’exposaran més endavant.

13

c)

La solució més desitjable és que no es generin. Per a tal fi se’n reduirà el volum tant com sigui
possible. Això s’assoleix amb una bona planificació de compres i acabant sempre el contingut de
cada envàs sense deixar-hi restes sense utilitzar.

DECONSTRUCCIÓ, EXCAVACIÓ I FRESSAT:
En el marc de la prevenció de RCD, és més adient aplicar el concepte de deconstrucció en lloc d’enderroc o
demolició. El procés de deconstrucció no es defineix en un únic model d’execució, sinó que admet diversos
models i graus d’intensitat, segons els objectius previstos i el context de l’obra. En qualsevol cas, sempre es
tracta d’un procés gradual i selectiu en el que s’utilitzen diversos mètodes i tècniques. A la pràctica no es
buscarà l’aprofitament total dels materials desmantellats, ja que aquest no seria un objectiu ajustat a la
realitat. Els dos objectius a assolir són el màxim grau d’aprofitament dels materials i la viabilitat del procés.
En els processos d’excavació es buscarà la màxima reutilització de material excavat en operacions de la
mateixa obra. Es reservarà la primera capa de sòl superficial, durant el desbrossat, per tal de poder-la
reaprofitar en la revegetació posterior. O bé en el enjardinament, urbanització de la mateixa obra o en altres
obres. Caldrà definir les condicions de l’aplec d’aquest tipus de terres.

14*
15
16
17
18
19
20*

ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ D’OBRA

21

En les fases de programació i d’execució d’obra, i mitjançant la redacció del “Pla de Gestió de RCD”, es
programaran totes les accions de prevenció de residus que no facin inviable l’execució de l’obra. El llistat que
segueix enumera algunes de les recomanacions.

22
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1
2
3

S’optimitzarà la compra de materials, ajustant-los estrictament a les necessitats.
Es realitzarà la separació selectiva dels residus en el moment en què s’originin.
Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials.

24

Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus.
Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO 14001).
Es programarà la construcció d’un magatzem de residus especials.
Es vigilarà que els residus líquids i orgànics no es barregin fàcilment els uns amb els altres i
que siguin contaminants.
Es prioritzarà la compra de productes a l’engròs.
Es prioritzarà la utilització de materials amb vida útil més llarga.
Es projectarà el disseny de seccions mecàniques més eficients, la utilització d’estructures
més primes i lleugeres i la disminució de la quantitat de mitjans auxiliars per a l’execució de
l’obra.
S’escolliran materials i productes en funció de la informació que aportin els subministradors
sobre les característiques que els componen, i del percentatge de material reciclat que
incorporen.
Es limitarà l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i
per evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants.
Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió
dels residus que es generin a l’obra amb els seus productes (pactant prèviament el
percentatge i característiques dels residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és
viable, informant sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts
tenint en compte les seves possibilitats de valorització.
Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que puguin admetre.
Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l’obra.
Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus.
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra
sense gairebé generar residus.
Es disposarà dels mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra
(contenidors, sacs, etc.)
Els materials es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys
immediata.
Els residus perillosos i especials es separaran en origen i es recolliran selectivament a fi
d’evitar la barreja amb residus Inerts (o amb altres residus perillosos incompatibles) i
assegurar la gestió amb gestors autoritzats.
S’optimitzaran les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar.
S’emprendran sistemes d’encofrat reutilitzables.
S’optimitzarà la càrrega dels Palets.
Els treballadors de l’obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la seva codificació
segons la Llista Europea de Residus (LER) per poder dirigir-los correctament a les
instal·lacions autoritzades per a la seva gestió.
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30
31
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35
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41
42

Els treballadors de l’obra coneixeran els símbols de perillositat que identifiquen als residus
Especials o Perillosos i el quadre d’incompatibilitat entre ells.
En les fases d’obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o
materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició.
Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està d’acord amb les
instruccions.
Es detectaran aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida
(amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc.).
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes
d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials
reciclats, biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, reutilitzables.
Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures
adequades d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització.
Es preveurà la realització del pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques
d’encofrat per evitar obertures o perforacions posteriors.
Es prendran les mesures de control adients per replantejar amb cura la situació de les
obertures per al registre de les instal·lacions als cels rasos o tancaments interiors verticals,
de manera que tinguin la ubicació i dimensió adequada per evitar residus superflus.
S’ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es generaran per poder
preveure des del projecte l’espai i les condicions necessàries per al seu emmagatzematge i la
seva gestió externa amb gestors autoritzats.
S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar
els talls amb precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar (peces ceràmiques
i paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instal·lacions (com cables elèctrics),etc.
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció
(a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar).
Els materials no seran desembalats fins a la seva utilització, aconseguint d’aquesta manera
una optimització dels mateixos i al seu torn, una reducció dels residus.
Els embalatges també poden ser reutilitzats, sobretot aquells que estan formats per grans
contenidors i que poden ser recarregables una i altra vegada.
S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les
quantitats de pintura necessàries.
Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors
i, conseqüentment, residus.
S’intentarà la reutilització o el reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la
neteja d’equips i eines a través d’empreses que proporcionen aquest servei.
Es preveurà el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de
dissolvent.

43
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Es controlarà el consum d’aigua i energia elèctrica.
S’abocaran els residus en contenidors, sacs o dipòsits adequats.
Es cobriran els recipients dels residus per al seu transport.
Després d’optimitzar totes les possibilitats consistents en la reducció de residus queda la de
46
transportar a l’abocador de residus de construcció i demolició autoritzat més proper.
47 S’establirà un registre per als contenidors que surtin de l’obra.
Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments i
altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la
deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies
degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts.
5

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ

Les operacions sobre els residus que es realitzen en el mateix lloc en què es produeixen els residus,
permeten un augment de les possibilitats de valorització de residus, ja que faciliten el reciclatge o reutilització
posterior. D'altra banda, són imprescindibles quan cal separar residus especials potencialment perillosos per
al seu tractament específic.
DEMOLICIONS
El procés de demolició no es defineix segons un únic model d'execució, sinó que admet diversos models i
graus d'intensitat, d'acord amb els objectius previstos i el context de l'obra. En qualsevol cas, sempre es tracta
d'un procés gradual i selectiu en el qual s'utilitzen diversos mètodes i tècniques. En la pràctica no es buscarà
l'aprofitament total dels materials desmantellats, ja que seria un objectiu no ajustat a la realitat. Els dos
objectius que cal perseguir són: El màxim grau d'aprofitament dels materials i la viabilitat del procés.
FORMIGÓ
L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. S’adequaran espais a l’obra per realitzar la neteja
de les cubes de formigó. Aquests espais o recipients on s’aboqui el material sobrant, hauran de tenir la
profunditat i la impermeabilització adequades i una col·locació que maximitzi l’evaporació d’aigua, trobar-se
ben delimitades i sense afectació de cap curs d’aigua. Tanmateix, es posarà en coneixement dels conductors
dels camions de formigó la ubicació de les esmentades zones.
Al final de l’obra, o quan el recipients estiguin plens, es gestionaran el residus mitjançant un gestor autoritzat.
S’hauran de restituir les condicions inicials de l’espai emprat, un cop finalitzada l’obra, de forma que no quedin
restes de formigó. En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància
per escrit de que les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o en
un centre específic mitjançant cubes de decantació).
El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el detall del procediment
finalment escollit. El personal d’obra, des de l’encarregat fins els operaris, hauran de conèixer aquesta
disposició i vetllar per a que es compleixi.
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CONTROL DE LA GESTIÓ INTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS.
Cada tipus de residu especial es separa de forma adequada i sense fer mescles que augmentin la seva
perillositat o dificultin la seva gestió. L'envasat es durà a terme conforme a allò especificat més endavant. Els
envasos o recipients que continguin residus especials s'etiquetaran de forma clara, llegible i indeleble seguint
el model d'etiqueta que estableix la normativa vigent.
L'obra disposarà de zones específiques d'emmagatzematge de residus especials. Aquestes instal·lacions i les
condicions d'emmagatzematge compliran els requisits legals i normes tècniques d'aplicació. En cap cas el
temps d'emmagatzematge excedirà de sis mesos a partir de la data d'envasat assenyalada en l'etiqueta del
residu perillós. El responsable de medi ambient portarà el registre actualitzat dels residus en un Llibre de
Registre dels Residus. Es realitzarà anualment, d'acord al model especificat per l'administració competent en
matèria de residus i en els terminis que aquesta indiqui. Es conservarà còpia de la mateixa com a mínim
durant 5 anys.
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en bidons
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida,
transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis
residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de
Residus és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a
Catalunya.
Cal parar especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de
forma especial. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per
evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de recipients.
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a
cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. Els
productes químics inorgànics que contenen substàncies perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten la
fitxa de seguretat per a la seva gestió.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució,
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.

El període de conservació d'aquesta documentació serà, com a mínim, de 5 anys. La validesa del Document
d'Acceptació seguirà vigent mentre no variïn les característiques del residu que es van aportar a la sol·licitud
inicial. La primera setmana de cada mes, el responsable de Medi Ambient de l'obra revisarà el Llibre de
Registre de Residus. Si com a resultat de l'estudi d'aquest, detectés que el període d'emmagatzematge límit
està pròxim per algun residu, comunicarà al gestor la necessitat dels seus serveis i es concertarà una data per
a la cessió i trasllat dels residus.
Mensualment, el responsable de medi ambient comprovarà i analitzarà "in situ" la manera de treballar del
personal, les condicions operatives i els registres oportuns per posteriorment avaluar la seva conformitat amb
l'establert en aquest cas.
CONTROL DE RETIRADA I CESSIÓ DE RESIDUS ESPECIALS
El responsable de Medi Ambient serà l'encarregat de detectar als residus especials si la data
d'emmagatzematge (màxim 6 mesos) venç aquell mateix mes. Superar aquest període d'emmagatzematge es
considera una infracció legal "molt greu". En rebre al gestor o transportista autoritzat es comprovarà que
aquest és el contractat per l'organització, es formalitzaran els documents de control i seguiment per a cada
residu i es comprovarà que tots els residus especials estan correctament etiquetats. Posteriorment,
s'encarregarà d'actualitzar el Llibre de Registre de Residus i d'arxivar els documents durant un període mínim
de 5 anys.
Documentació associada al seguiment de la gestió externa dels RCD:
a)
b)
c)
d)
e)

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.
Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al
llarg del seu recorregut.
Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de
residus.
Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor
d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu
per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.
Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al
productor o posseïdor del residu.

CONTROL DE LA GESTIÓ EXTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS.
La contractació de gestors i transportistes es farà únicament amb els que disposin de l'autorització en
vigència. Abans del primer trasllat o cessió d'un residu especial, es cursarà una sol·licitud d'acceptació per a
cada residu identificant als gestors autoritzats pertinents. Aquesta sol·licitud aportarà:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La identificació del residu especial.
L’estat del residu especial (sòlid, líquid, pastós, gas).
Les propietats físiques / químiques.
La composició química.
El volum i el pes.
El termini de recollida (estimat).

VALORITZACIÓ
Donar valor a elements i materials sobrants de l'obra suposa aprofitar les matèries, subproductes i
substàncies que contenen. Evita la necessitat d'enviar a abocador bona part dels residus, optimitzant el seu
ús, obtenint així beneficis ambientals i econòmics. Tal com es descriu en l'inventari de residus, els materials
d'excavació del procés constructiu, són, des d'un punt de vista quantitatiu, els que més potencial de
reutilització tenen en aquesta obra. Per poder optimitzar els processos de valorització in situ per a la posterior
reutilització en la mateixa obra i durant el període de temps que el "Pla de Gestió de Residus" estimi, es
considerarà la utilització d’una matxucadora mòbil o d'un contenidor de trituració. D'aquesta manera
s'obtindran les granulometries més adequades per a cada ús posterior.
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TRANSPORT I DESTÍ DE RESIDUS NO ESPECIALS
Es realitzarà sota aquestes directrius:
a)
b)
c)

d)

Es descriurà en un formulari els residus que sortiran de l'obra (tipus de residu i quantificació) i el
seu destí, amb l'objectiu de portar un control del seu circuit.
Es transferiran sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el corresponent registre de
l'administració competent.
El destí final dels residus que no hagin pogut ser valoritzats a la mateixa obra ha de prioritzar els
tractaments en funció de l'escala de jerarquies exposada en l'apartat de prevenció de residus. En
aquest sentit s'ha d'evitar l'abocador en cas d'existir alguna altra instal·lació o gestor que realitzi
un procés de valorització.
El destí final sempre haurà de ser un gestor autoritzat, inscrit en el llibre de registre de
l'administració competent. No obstant això, per materials que puguin ser aprofitats en alguna altra
obra veïna, es podran transferir al nou posseïdor previ registre documental de l'operació, que
haurà de ser arxivada un mínim de 5 anys.

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
2 Reciclatge de
 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix
residus petris inerts emplaçament
en la pròpia obra
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador
Kg:
m3:
T:
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris):
Kg:
m3:
3

Senyalització dels
contenidors
Inerts

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separació selectiva prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials
Barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic
per a cada tipus de residu:
fusta
ferralla
Paper i cartró plàstic
cables
elèctrics

Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors
d’acord amb la legislació de residus Especials.

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS EN L’OBRA
A continuació s’adjunta, en forma de taula, un recull de les operacions més elementals de gestió de residus
dintre de l’obra:
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1 Separació segons
Tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
tipologia de residu
 Formigó (80T)
 Maons, teules, ceràmics (40 T)
 Metall (2 T )
 Fusta (1 T)
 Vidre (1 T)
 Plàstic (0.5 T)
 Paper i Cartró (0.5 T)
 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen
les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Especials
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
 contenidor per Inerts barrejats contenidor per Inerts Formigó
 contenidor per Inertes Ceràmica contenidor per altres inerts
Inerts
 contenidor o zona d’aplec per
 contenidor per vidre
terres que van a abocador
 contenidor per metall  contenidor per fusta
 contenidor per plàstic contenidor per paper y cartró
No Especials
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inertes + No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
Inerts+No Especials
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que
li faci un tractament previ.

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
4 Destí dels residus
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on
segons tipologia
es proposa gestionar els residus de la construcció:
NO ESPECIALS

QUANTITAT ESTIMADA
(T o M3)

GESTOR
(codi i nom)

 Reciclatge metall

3,57m3 =28,02 T

E-1537.15

 Reciclatge fusta

19,19m3 =9,60 T

E-515.98

ESPECIALS

QUANTITAT ESTIMADA
(T o M3)

 Instal·lació de
gestió de residus
especials

0,025 m3 = 0,023 T

FERRALLES BATLLE, SLU
PLANTA RECICLATGE DE VILADECAVALLS
GESTOR
(codi i nom)

E-01.89

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA

BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE RESIDUS EN LES FASES DE PROGRAMACIÓ I
D’EXECUCIÓ D’OBRA
Es destinarà un espai en el recinte de l’obra per a la correcta classificació dels residus, tot
1
respectant l’escenari de separació previst i se situarà fora de zones de tràfic.
Es senyalitzaran convenientment tots els contenidors en funció del tipus de residu que
2*
puguin admetre.
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3*
4*
5
6
7*
8
9
10

En cas de haver de manipular amiant, es disposarà dels permisos pertinents atorgats per
l’autoritat laboral competent per complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut
exigits per la legislació vigent en quant a la manipulació i gestió dels elements que contenen
amiant.
Es complirà amb el model de gestió de residus de la construcció i demolició de Catalunya.
Els canvis d’oli es faran en una zona condicionada o en una cubeta mòbil.
Es disposarà d’una quantitat de materials absorbents en correspondència amb la quantitat
d’olis minerals que hi hagi a l’obra, per tal de controlar possibles vessaments accidentals.
Es contractarà la gestió dels residus a gestors autoritzats, i s’ompliran els fulls de seguiment
de residus per reflectir les quantitats reals de residus que surtin de l’obra.
Es determinaran les possibilitats de gestió (reutilització, reciclatge, altres formes de
valorització, o dipòsit) per a cadascun dels residus que es preveu generar, en l’entorn
pròxim a la construcció o l’enderroc.
Es preveurà la distribució de petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de
facilitar la segregació dels diferents tipus de residus.
El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra o a la xarxa de clavegueram estarà
prohibit.

Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent.
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MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA

GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA
Una obra té dos tipus de gestió de RCD: La gestió interna, que agrupa totes les operacions logístiques dins
de l’obra, i la externa, que és el conjunt d’operacions per a exportar els residus a gestors externs. 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:
a)

L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.

b)

La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

c)

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 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, 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 pugi 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.).

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 físicoquímiques exigides, reutilitzat (en
els cas de la runa neta) a la 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 en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi 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:
a)

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.

b)

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.

c)

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

d)

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització,
separació, transferència o de dipòsits controlats).

El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals de l’aplicació del
Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en:
a)

Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.

b)

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.

c)

Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels residus generats.

SEPARACIÓ I EMMAGATZEMATGE DELS RESIDUS EN OBRA
Malgrat les limitacions d'espai que puguin ser causades per les característiques geogràfiques de l'àmbit
d'estudi, s'han d'habilitar espais per a l'emmagatzematge correcte dels residus. El correcte emmagatzematge,
a més de ser obligat per la normativa vigent en matèria de residus, és imprescindible per aconseguir els
objectius de recuperació marcats en aquest estudi.
L'accés a les zones de magatzem han de ser prou àmplies per a permetre una còmoda entrada de la
maquinària. S'ha d'evitar, en la mesura del possible, tenir aplecs de residus (no especials) dispersos per
l'obra. El temps de residència dels residus a l'obra ha de ser el mínim possible i, en el cas dels residus
especials el temps màxim permès per la legislació vigent és de 6 mesos.
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SEPARACIÓ DE RESIDUS “NO ESPECIALS”
La separació en origen i la recollida selectiva, són accions que tenen com a objectiu disposar dels residus de
composició homogènia classificats segons la seva naturalesa. El Reial Decret 105/2008, d'u de febrer, en el
seu article 5 indica que els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions,
quan, de forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per el
total de l'obra superi les quantitats següents:
-Formigó: 80t.
-Maons, teules i ceràmics: 40 t.
-Metall: 2 t.
-Fusta: 1 t.
-Vidre: 1 t.
-Plàstic: 0,5 t.
-Paper i cartró: 0,5 t.
Per tant, és d'obligat compliment en aquesta obra la separació de materials. Per aquesta comesa s'ha de
prendre com a referència l'inventari exposat en el capítol anterior, que classifica les diferents fraccions
separades que com a mínim s'haurien d'obtenir, en els treballs de demolició i construcció.
EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS “NO ESPECIALS”
Un sistema d'emmagatzematge ben dissenyat i dimensionat permet un gran estalvi econòmic i d'espai, que
fins i tot afecta fases externes de l'obra. Per exemple, sense un bon sistema d'emmagatzematge de residus
és molt difícil una optimització de la càrrega per al seu transport a gestors externs.
El "Pla de Gestió de RCD", concretarà el nombre i dimensió dels contenidors apropiats en funció de les fases
d'obra. Però, com a mínim es disposarà de:
-Zona d’aplec per a terres
-Contenidor per a formigó
-Contenidors per a altres inerts
-Contenidor per metalls
-Contenidor per a plàstics
-Contenidor per a no especials barrejats
-Contenidor per a fusta
Els materials petris, terres, formigó i ferm procedents de l'excavació o de la demolició es poden
emmagatzemar sense contenidor específic, però en una àrea delimitada i convenientment separats per evitar
barreges i contaminacions.
EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS ESPECIALS.
Les condicions d'emmagatzematge dels residus especials es troben disposades en el Reial Decret 833/1998,
que estableix que el període màxim d'emmagatzematge d'aquests residus en les instal·lacions on s'han
generat no pot excedir els sis mesos. Aquesta norma preveu però, que l'òrgan ambiental, en aquest cas
l'Agència de Residus de Catalunya, autoritzi expressament un període inicial d'emmagatzematge en les
pròpies instal·lacions abans de la destinació d'aquests residus per a la seva gestió. Quan, per raons
justificades se sol·liciti un període d'emmagatzematge superior als sis mesos que estableix de forma general
la normativa cal que dirigeixin al registre de l'Agència de Residus de Catalunya el formulari corresponent
completat amb les dades i la informació requerida per poder obtenir l'autorització.

a)

La supervisió de la recollida, envasat, etiquetatge i emmagatzematge dels residus especials.

b)

Omplir el Llibre de Registre de Residus.

c)

Sol·licitar els serveis d'un gestor i Transportista autoritzats.

d)

Sol·licitar el Full de Acceptació dels residus.

e)

Conservar i enregistrar els documents d'acceptació i de seguiment .

f)

Control de la retirada dels residus especials.

Característiques de la zona de magatzem de residus especials:
a)

Estructura temporal amb una superfície útil mínima de 20 m2.

b)

Amb coberta per a protecció de l'aigua i la radiació solar

c)

Tancat i d'accés restringit.

d)

La distància entre el tancament (preferiblement de maçoneria) i la coberta ha de ser entre 70 i
120 cm, per permetre una bona ventilació de l'interior.

e)

El tancament ha de permetre una bona refrigeració natural del recinte, per evitar accidents per un
excessiu augment de la temperatura.

f)

Els residus especials estaran en contenidors totalment tancats per evitar evaporacions.

g)

Els especials de naturalesa líquida hauran de situar-se en cubetes de retenció per evitar fuites
accidentals.

h)

La zona habilitada per a l'emmagatzematge d'aquests residus haurà de posseir una correcta
ventilació i no haurà d'estar propera a fonts generadores de calor o circuits elèctrics.

i)

El temps màxim d'emmagatzematge dels residus especials no podrà excedir de 6 mesos a partir
de la data d'emmagatzematge.

No obstant, degut a les particularitats d’aquesta obra (linealitat espacial dels treballs i poca generació de
residus especials), es pot habilitar una caseta d’obra per tal fi, d’accés restringit, ben ventilada i d’un mínim de
12m2 de superfície.
ENVASAT I ETIQUETATGE DELS RESIDUS ESPECIALS
Els envasos hauran de tenir les següents característiques:
a)

Evitaran qualsevol pèrdua de contingut.

b)

Els envasos de residus especials líquids o pastosos, estaran situats a cubetes de retenció per
evitar vessaments accidentals.

c)

Els seus materials no seran susceptibles de ser atacats ni de formar combinacions perilloses amb
el contingut.

d)

Seran sòlids i resistents per respondre amb seguretat a les manipulacions.

En l'envasat de residus especials s'ha d'evitar la barreja dels mateixos, per evitar la generació de calor,
explosions, ignició, formació de substàncies tòxiques o efectes que augmentin la seva perillositat. Els
recipients que continguin emmagatzemats residus classificats com a especials s'emmagatzemaran i

Està sota la responsabilitat del responsable de Medi Ambient de l'obra:
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s'etiquetaran de forma clara i llegible. L'etiqueta haurà de tenir una mida mínima de 10 x 10 cm i haurà
d'incloure:
a)

Codi d'identificació del residu.

b)

Nom, adreça i telèfon del titular dels residus.

c)

Data d'envasat.

d)

Naturalesa dels riscos que presenten els residus a través de pictogrames (no serà necessària a
l'etiqueta quan en l'envàs ja apareguin aquestes inscripcions).

Exemple d'etiquetatge de residus especials:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. La gestió de residus
es troba emmarcada legalment per la normativa indicada en el Marc legal.
En el DOCUMENT Nº 3 PLEC DE CONDICIONS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els
articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el PLEC DE CONDICIONS
DEL PROJECTE, document contractual.
9

VALORACIÓ ECONÒMICA

Els següents valors fan referència al PEM:
El cost de la manipulació i classificació de residus en obra és de: 646,36 €
El cost de la càrrega i transport de residus a gestors externs és de: 408,97 €
El cost del tractament extern de residus és de: 597,34 €
El cost total de la gestió de residus com a complement del pressupost general de l’obra, inclòs en el
pressupost general de l’obra , és de: 1.652,67 €
El Pressupost d’aquest estudi consta només dels residus d’obra nova ja que en les pròpies partides
d’enderrocs, demolició i moviments de terres ja s’inclou la càrrega, el transport i la deposició del materials
resultants.
En el DOCUMENT Nº 4 VALORACIÓ ECONÒMICA d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els
amidaments i preus unitaris adoptats per la gestió dels residus previstos per aquesta obra.
Tal com ja s’ha fet esment, dins del Pressupost d’Execució Material de les obres del projecte s’ha inclòs un
capítol independent com a Partida Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de la construcció i demolició
de l’obra on s’especifica la estimació d’aquest cost previst per a la gestió de residus que complementa al ja
inclòs en les partides del pressupost general.
10 DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
El responsable de Medi Ambient haurà d'assegurar-se que l'etiqueta col·locada en el residu especial és
correcta abans de la seva entrada a la zona d'emmagatzematge i que el seu contingut és l'indicat.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

En el DOCUMENT Nº 2 PLANOLS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol de situació
general de l’obra; un plànol de la planta d’instal·lacions provisionals i aplecs i un plànol detallat de la ubicació
proposta de les instal·lacions previstes per a la separació, classificació, emmagatzematge, manipulació i
d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins de l’obra. Els plànols podran
ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de poder adaptar-se a les
característiques de l’obra, sempre que existeix un acord previ de la Direcció de l’obra.

DOCUMENT NÚM. 1

MEMÒRIA

DOCUMENT NÚM. 2

PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM. 3

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 4

PRESSUPOST
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GESTIÓ DE RESIDUS

I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES ....................................................................... 3
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ................ 3
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................................................................... 3
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS ....................................................................................... 3
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALLACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................... 4
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALLACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................................................ 4
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ... 5
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R24200.
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:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:
- Formigó CER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta CER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0.5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de
quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies
perilloses)
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni
substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri,
PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per
a aquesta finalitat.
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.

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 collocar sobre un terreny impermeabilitzat.
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
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció.
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I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALLACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R540S0.
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALLACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R642M0.
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 la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció.

TRANSPORT A INSTALLACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una installació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
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I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2RA6680,I2RA8E00

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció.

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 installació 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 tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
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PROJECTE MILLORA ACCESSIBILITAT BARRI EGARA
Estudi de Gestió de Residus

AMIDAMENTS
Obra
Capìtol
Subcapìtol

1

01
01
01

F2R24200
Num.

Pàg.:

m3

Text

1

AMIDAMENTS
10

MESCLA BITUMINOSA

1,000

209,085

1,350

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

11

TERRA

1,000

1.052,877

1,350

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

12

RESTES VEGETALS

1,000

47,200

1,350

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

14

La càrrega i transport serà de tots els

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

15

materials, inclòs aquells que no arribin
als

Tipus

16

mínims que diu el R.D.

PRESSUPOST MILLORA ACCESSIBILITAT EGARA
GESTIÓ DE RESIDUS
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PLÀSTIC

1,000

8,225

8,225 C#*D#*E#*F#

2

FUSTA

1,000

14,659

14,659 C#*D#*E#*F#

3

FERRALLA

1,000

3,058

3,058 C#*D#*E#*F#

4

PAPER I CARTRÓ

1,000

0,322

0,322 C#*D#*E#*F#

5

CERÀMICA

1,000

3,274

3,274 C#*D#*E#*F#

6

VIDRE

1,000

0,001

0,001 C#*D#*E#*F#

7

FORMIGÓ

1,000

4,336

4,336 C#*D#*E#*F#

8

ESPECIALS

1,000

0,198

0,198 C#*D#*E#*F#

9

INCLOSES AL PRES GENERAL
FORMIGÓ

1,000

676,108

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

11

MESCLA BITUMINOSA

1,000

209,085

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

12

TERRA

1,000

1.052,877

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

13

RESTES VEGETALS

1,000

47,200

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

15

La classificació serà de tots els
materials

16

menys aquells que no arribin als
minims

17

que diu el R.D.

I2R540S0
Num.
1

Num.

Text

[C]

[D]

[E]

1,000

0,198

1,350

01
01
03

[F]

TOTAL Fórmula

0,267 C#*D#*E#*F#
0,267

m3

Text

PRESSUPOST MILLORA ACCESSIBILITAT EGARA
GESTIÓ DE RESIDUS
DEPOSICIÓ DE RESIDUS

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

FORMIGÓ

[C]

[D]

[E]

1,000

4,336

1,350

PRESSUPOST MILLORA ACCESSIBILITAT EGARA
GESTIÓ DE RESIDUS
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

F2RA6890

Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1

PLÀSTIC

1,000

8,225

1,350

11,104 C#*D#*E#*F#

2

FUSTA

1,000

14,659

1,350

19,790 C#*D#*E#*F#

3

FERRALLA

1,000

3,058

1,350

4,128 C#*D#*E#*F#

4

PAPER I CARTRÓ

1,000

0,322

1,350

0,435 C#*D#*E#*F#

5

CERÀMICA

1,000

3,274

1,350

4,420 C#*D#*E#*F#

6

VIDRE

1,000

0,001

1,350

0,001 C#*D#*E#*F#

7

FORMIGÓ

1,000

4,336

1,350

5,854 C#*D#*E#*F#

8

INCLOSES AL PRES GENERAL

9

FORMIGÓ

T
1,000

676,108

1,350

0,000

5,854 C#*D#*E#*F#

0,000 C#*D#*E#*F#

EUR

5,854

Tipus

FUSTA

[C]

[D]

[E]

1,000

14,659

1,350

[F]

F2RA6580

Num.

m3

Text

TOTAL Fórmula

19,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

34,073

1

m3

Tipus

ESPECIALS

F2RA61H0
Num.

2

F2R6426A

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

Text

Obra
Capìtol
Subcapìtol

1

TOTAL AMIDAMENT

1

m3

45,732

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
02

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

2

T

10

Obra
Capìtol
Subcapìtol

Pàg.:

19,790

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,058

1,350

4,128 C#*D#*E#*F#

1

FERRALLA

1,000

2

PLÀSTIC

1,000

8,225

1,350

11,104 C#*D#*E#*F#

3

PAPER I CARTRÓ

1,000

0,322

1,350

0,435 C#*D#*E#*F#

4

INCLOSES AL PRES GENERAL

5

MESCLA BITUMINOSA

0,000

209,085

1,350

0,000 C#*D#*E#*F#

6

RESTES VEGETALS

0,000

47,200

1,350

0,000 C#*D#*E#*F#

T

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

F2RA63G0
Num.

m3

Text

15,667

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

CERÀMICA

1,000

3,274

1,350

4,420 C#*D#*E#*F#

2

VIDRE

1,000

0,010

1,350

0,014 C#*D#*E#*F#

3

FORMIGÓ

1,000

4,336

1,350

5,854 C#*D#*E#*F#

4

INCLOSES AL PRES GENERAL

5

FORMIGÓ

0,000

676,108

1,350

0,000 C#*D#*E#*F#

6

TERRA

0,000

1.052,877

1,350

0,000 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT
5

F2RA8E00
Num.
1

Text

ESPECIALS

kg

3

10,288

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1.000,000

0,198

0,721

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

142,758 C#*D#*E#*F#
142,758

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost MILLORA ACCESSIBILITAT EGARA

Capìtol

01

GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapìtol

01

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200

TOTAL

m3

Subcapìtol

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

18,97

34,073

01.01.01

1

01

Pressupost MILLORA ACCESSIBILITAT EGARA

Capìtol

01

GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapìtol

02

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 2)

8,59

45,732

392,84

2 I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 8)

60,42

0,267

16,13

01.01.02

408,97

Obra

01

Pressupost MILLORA ACCESSIBILITAT EGARA

Capìtol

01

GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapìtol

03

DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

10,88

5,854

63,69

2 F2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

6,08

19,790

120,32

3 F2RA6580

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

12,75

15,667

199,75

4 F2RA63G0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge 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 - 4)

19,65

10,288

202,16

5 F2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 7)

0,08

142,758

11,42

TOTAL

Subcapìtol

01.01.03

2

646,36

1 F2R6426A

Subcapìtol

Pàg.:

646,36

Obra

TOTAL

PRESSUPOST

597,34

EUR

EUR

PROJECTE MILLORA ACCESSIBILITAT BARRI EGARA
Estudi de Gestió de Residus

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapìtol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapìtol

01.01.01

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

646,36

Subcapìtol

01.01.02

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

408,97

Subcapìtol

01.01.03

DEPOSICIÓ DE RESIDUS

597,34

Capìtol

01.01

GESTIÓ DE RESIDUS

1.652,67

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.652,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capìtol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capìtol

01.01

GESTIÓ DE RESIDUS

1.652,67

Obra

01

Pressupost MILLORA ACCESSIBILITAT EGARA

1.652,67

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.652,67
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost MILLORA ACCESSIBILITAT EGARA

1.652,67
1.652,67

EUR
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Objecte
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar en les diferents unitats
d’obra i materials utilitzats en les obres projectades. El Banc de criteris y la llista de preus utilitzats per a la seva
realització es la del banc de l’ITEC 2018. Aquests preus ja incorporen el 13% de despeses generals i el 6% de
benefici industrial
Àmbit d’aplicació

La vorada serà de tipus T3 de 28x17 cm collocada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i rejuntades amb morter
mixt.
El gual de cotxes s'executarà amb vorada remuntable tipus C-9 pintat de groc.
Els passos de vianants es senyalitzaran amb les corresponents franges de panot ratllat direccionals de 0.80m de
ample i paviment podotàctil de botons de 0.60m de amplada a dues bandes de la calçada i a tot el ample del pas.
Senyalització

L’àmbit de l’obra es limita a diferents carrers del barri d’Ègara (Terrassa), principalment als carrers Josep
Tapiolas, Occitània, Avda. del Bisbe Castelltort i carrer de Ciutadella.

El projecte preveu la senyalització horitzontal, amb pintura reflectora de dos components amb afegit antilliscant, la
senyalització vertical amb plaques de làmina reflectora de nivell 1, així com la senyalització provisional i obra
complementària del desviament del trànsit durant l’execució de les obres.

Descripció de les obres

S'installaran senyals d'indicació de pas de vianants S-13 a banda i banda del carrer i en els dos sentits de
circulació

L’objecte del projecte és definir les actuacions per millorar la mobilitat i l’accessibilitat en diferents punts d’aquest
barri d’Ègara.

Mobiliari urbà

L'objectiu principal és adequar aquests espais amb millores en la circulació dels vianants en detriment de la
circulació de vehicles, així com assegurar el compliment de les condicions bàsiques d'accessibilitat i no
discriminació en l'accés i utilització dels espais públics.

S'installaran papereres
Les unitats constructives que composen les obres són:
-

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT PROVISIONAL

L’execució del projecte comportarà les següents actuacions:

-

ACTUACIONS PREVIES: ENDERROCS

Enderrocs

-

SERVEIS AFECTATS

El projecte preveu el tall del paviment de mescles bituminoses per a la collocació de les noves vorades
projectades. Així com per a l’execució de la rasa per connexió dels nous embornals.

-

DRENATGE

-

PAVIMENTS CALÇADA I VORERES

També es contempla fresar tota la zona de calçada a la zona de les rampes de plataforma elevada

-

SENYALITZACIÓ

A causa de les excessives pendents transversals de les voreres existents i l'escassa alçada de les vorades, s'opta
per demolir-les

-

MOBILIARI PURBÀ

Moviment de terres
Les excavacions previstes en projecte són per a l’execució del tub de connexió dels nous embornals amb la xarxa
de clavegueram existent. Es faran amb mitjans mecànics.
Drenatge

Unitats més importants respecte al control de qualitat
Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són tots aquells treballs necessaris
per dur a terme els paviments.
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents:

S’afecten diferents embornals, que es desplaçaran.
Paviments
Asfaltar amb 5 cm d’asfalt tipus AC 16 surf B50/70 S (D-12), sobre base de formigó HM-20 prèvia collocació de
reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica.

• Control de material
• Control geomètric
• Control de l’execució

Les voreres es pavimentaran amb panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm.
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Modificacions respecte a la base general
Tenint en compte que el projecte contempla principalment la pavimentació, i per tal d’ajustar-se el màxim possible a
un percentatge adequat respecta al pressupost total de l’obra, s’ha realitzat un estudi pormenoritzat de cada element
a assajar, modificant o prescindint d’una sèrie de freqüències d’assaig, ja que donades les característiques del
projecte no es consideren necessàries.

Import del Pla de control de Qualitat
L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de DOS MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS
AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (2.230,41€), sense IVA, i que suposa un percentatge del 0,37 % del pressupost
de les obres.

Agost de 2018,

Els Enginyers Autors del Projecte

Ferran Valdés Martínez

Núria Torrella i Aracil

Enginyera de Camins C. i P.

Enginyera de Camins C. i P.
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Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

J9H1N103

Control d'execució

Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

J9H1N103

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la
norma UNE-EN 12697-13

Control d'execució

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

J9H1310G

Control de recepció

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

J9H1B401

1,00

60,18

60,18

26,62

191,53

17,07

364,63

38,87

44,57

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1

1

1

1

1

1

1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,00

1,00

1,00

1,00

17,07

364,63

38,87

44,57

17,07

364,63

38,87

44,57

Si

Si

Si

Si

1

1

1

1

0,000

0,000

0,000

0,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 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 - 61)

01 ECAO31702018
02 FASE B
06 PAVIMENTS

J9H1210F

Tipus de Control:

26,62

191,53

1,00

1,00

17,07

364,63

38,87

44,57

1,00

1,00

1,00

1,00

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 353

Tipus de Control:

G9H11251

Obra
Capítulo
Activitat

J9H1J10M

Control d'obra acabada

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la
norma UNE-EN 13036-1

Tipus de Control:

G9J13J30

J9V1310L

Tipus de Control:

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32,
UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

J9H1P104
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Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la
norma UNE-EN 12697-13

J9H1B401

Control d'execució

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

J9H1310G

Tipus de Control:

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

Control de recepció

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 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 - 61)

01 ECAO31702018
01 FASE A
06 PAVIMENTS

Operacions de Control

J9H1210F

Tipus de Control:

G9H11251

Obra
Capítulo
Activitat

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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Tram

2

Tram

Tram

Tram

Tram

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

198,363 t

1,0000

Tram

Tram

Tram

Tram

Tram

2.104,390 m2

1,0000

Pàgina:

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Tram

1

166,725 t

Pàgina:

Control d'execució

01 ECAO31702018
03 FASE C
06 PAVIMENTS

Control de recepció

Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

J9H1N103

J9H1J10M

1,00

60,18

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

26,62

191,53

17,07

364,63

38,87

44,57

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 353

Control d'execució

1,00

60,18

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la
norma UNE-EN 13036-1

Tipus de Control:

G9J13J30

J9V1310L

Control d'obra acabada

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32,
UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

J9H1P104

Tipus de Control:

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la
norma UNE-EN 12697-13

J9H1B401

Control d'execució

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

J9H1310G

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

Tipus de Control:

26,62

191,53

60,18

26,62

191,53

Si

Si

Si

1

1

1

0,000

0,000

0,000

60,18

26,62

191,53

17,07

364,63

38,87

44,57

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1

1

1

1

1

1

1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 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 - 61)
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J9H1210F

1,00

1,00

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 64)

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 353

Tipus de Control:

G9H11251

Obra
Capítulo
Activitat

J9H1J10M

Control d'obra acabada

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la
norma UNE-EN 13036-1

Tipus de Control:

G9J13J30

J9V1310L

Operacions de Control

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32,
UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

Tipus de Control:

J9H1P104

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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Tram

Tram

3

Tram

Tram

Tram

Tram

Tram

4

Tram

Tram

1,0000

Tram

1.886,320 m2

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Pàgina:

1,0000

136,716 t

1,0000

2.487,770 m2

1,0000

1,0000

Pàgina:

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

1

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

2

NIVELL 3: Activitat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat
01.01.01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL
3.224,96
0,00
0,00
Activitat
01.01.02
TREBALLS PREVIS
13.042,23
0,00
0,00
Activitat
01.01.03
SERVEIS AFECTATS
2.504,52
0,00
0,00
Activitat
01.01.04
DRENATGE
3.076,43
0,00
0,00
Activitat
01.01.06
PAVIMENTS
46.907,79
743,47
1,58
Activitat
01.01.07
SENYALITZACIÓ
6.422,25
0,00
0,00
Activitat
01.01.08
MOBILIARI URBÀ
360,95
0,00
0,00
Activitat
01.01.09
ENLLUMENAT
3.532,23
0,00
0,00
Activitat
01.01.10
NETEJA FINAL
190,00
0,00
0,00
Activitat
01.01.11
SEGURETAT I SALUT
1.218,00
0,00
0,00
Activitat
01.01.12
GESTIO DE RESIDUS
242,94
0,00
0,00
Capítulo
01.01
FASE A
80.722,30
743,47
0,92
Activitat
01.02.01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL
4.601,09
0,00
0,00
Activitat
01.02.02
TREBALLS PREVIS
44.832,16
0,00
0,00
Activitat
01.02.03
SERVEIS AFECTATS
3.590,16
0,00
0,00
Activitat
01.02.04
DRENATGE
6.261,58
0,00
0,00
Activitat
01.02.06
PAVIMENTS
164.258,11
743,47
0,45
Activitat
01.02.07
SENYALITZACIÓ
6.987,33
0,00
0,00
Activitat
01.02.08
MOBILIARI URBÀ
577,52
0,00
0,00
Activitat
01.02.09
ENLLUMENAT
13.585,48
0,00
0,00
Activitat
01.02.10
JARDINERIA
46.238,18
0,00
0,00
Activitat
01.02.11
NETEJA FINAL
470,00
0,00
0,00
Activitat
01.02.12
SEGURETAT I SALUT
4.018,57
0,00
0,00
Activitat
01.02.13
GESTIO DE RESIDUS
801,54
0,00
0,00
Capítulo
01.02
FASE B
296.221,72
743,47
0,25
Activitat
01.03.01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL
5.536,54
0,00
0,00
Activitat
01.03.02
TREBALLS PREVIS
28.648,78
0,00
0,00
Activitat
01.03.03
SERVEIS AFECTATS
3.740,64
0,00
0,00
Activitat
01.03.04
DRENATGE
4.591,06
0,00
0,00
Activitat
01.03.06
PAVIMENTS
103.420,59
743,47
0,72
Activitat
01.03.07
SENYALITZACIÓ
3.871,29
0,00
0,00
Activitat
01.03.08
MOBILIARI URBÀ
1.670,31
0,00
0,00
Activitat
01.03.09
ENLLUMENAT
21.002,20
0,00
0,00
Activitat
01.03.10
JARDINERIA
49.829,42
0,00
0,00
Activitat
01.03.11
NETEJA FINAL
390,00
0,00
0,00
Activitat
01.03.12
SEGURETAT I SALUT
3.049,14
0,00
0,00
Activitat
01.03.13
GESTIO DE RESIDUS
608,18
0,00
0,00
Capítulo
01.03
FASE C
226.358,15
743,47
0,33
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
603.302,17
2.230,41
0,37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.01
FASE A
80.722,30
743,47
0,92
Capítulo
01.02
FASE B
296.221,72
743,47
0,25
Capítulo
01.03
FASE C
226.358,15
743,47
0,33
Obra
01
ECAO31702018
603.302,17
2.230,41
0,37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
603.302,17
2.230,41
0,37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
Obra

01
01

ECAO31702018

603.302,17
603.302,17

2.230,41
2.230,41

0,37
0,37
EUR

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

H

Cap de colla

23,68000

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

15,15000

€

A0112000

€

h

Oficial 1a

23,38000

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000

€

A0121000

€

h

Oficial 1a paleta

23,38000

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

64,48000

€

A0122000

€

h

Oficial 1a encofrador

23,38000

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

92,39000

€

A0123000

C110F900

€

h

Oficial 1a ferrallista

23,38000

C110U010

h

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg

49,26000

€

A0124000

€

h

Oficial 1a col·locador

22,37000

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

88,61000

€

A0127000

€

h

Oficial 1a electricista

23,12000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

A012H000

€

h

Oficial 1a muntador

24,16000

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

30,38000

€

A012M000

€

h

Oficial 1a d'obra pública

23,38000

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

50,44000

€

A012N000

€

h

Oficial 1a jardiner

28,01000

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39000

€

A012P000

€

h

Oficial 2a jardiner

26,24000

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,67000

€

A012P200

C133A0K0

€

h

Ajudant encofrador

20,76000

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,21000

€

A0133000

€

h

Ajudant ferrallista

20,76000

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,39000

€

A0134000

€

h

Ajudant col·locador

20,76000

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

48,12000

€

A0137000

€

H

AJUDANT ELECTRICISTA

19,85000

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

50,23000

€

A013H000

€

h

Ajudant muntador

20,76000

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

41,32000

€

A013M000

€

h

Ajudant jardiner

24,86000

C1503000

h

Camió grua

45,42000

€

A013P000

€

H

Ajudant

19,86000

C1503300

h

Camió grua de 3 t

43,03000

€

A013U001

€

h

Manobre

19,52000

C1503500

h

Camió grua de 5 t

47,81000

€

A0140000

€

h

Manobre especialista

20,19000

h

Camió grua de 5 t

40,78000

€

A0150000

C1503U10

€

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,38000

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

38,86000

€

A01H2000

€

h

Manobre per a seguretat i salut

19,52000

C1504S00

h

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

51,98000

€

A01H4000

€

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,90000

€

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

28,13000

€

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,42000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000

€

C1705700

h

Formigonera de 250 l

2,77000

€

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

53,72000

€

C1709B1U

h

Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles bituminoses

51,35000

€

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

61,61000

€

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

41,62000

€

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

C1B02A00

h

C1B02B00

h

8,77000

€

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

34,77000

€

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

26,59000

€

C1Z1A000

h

Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut

42,41000

€

C2005000

h

Regle vibratori

4,53000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61000

€

CR11B700

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador

46,41000

€

CRE23000

h

Motoserra

3,14000

€

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

17,60000

€
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B0111000

m3

Aigua

1,67000

€

B0F1D2A1

u

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

0,18000

€

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,37000

€

B0F1K2A1

u

0,19000

€

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

17,00000

€

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

B0310500

t

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

16,18000

€

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,58000

€

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

39,18000

€

B1Z6211A

m

0,77000

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

17,87000

€

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 diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

B0331400

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm

16,49000

€

B1Z6AF0A

u

€

B0331Q10

t

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

16,15000

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,12000

€

B0512401

t

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

103,30000

€

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

€

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

160,16000

€

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,22000

€

B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,23000

€

B060U310

M3

FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA

59,55000

€

B7B151B0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2

0,51000

€

B965A4C0

m

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm según
UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S
(R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340

4,38000

€

B965A6E0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

5,35000

€

B060U320

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

64,36000

€

B064100C

m3

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,86000

€

B064300C

m3

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

59,55000

€

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

58,04000

B97422E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

0,94000

€

B064500C

€

B981OF01

UT

0,99000

€

B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,80000

BOTONS PODOTÀCTILS FABRICATS AMB POLIETILÈ REFORÇATS AMB FIBRE DE VIDRE,
DE 25 MM DE DIAMETRE I 5 MM D'ALÇADA

€

B9851500

m

Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm

8,27000

€

B06NN14C

m3

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

57,13000

€

B991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat
i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior

122,13000

€

B0710150

t

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

33,08000

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

6,06000

€

B9E1Z001

m2

Panot gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt

7,51000

€

30,27000

€

B9F2OF04

M2

PAVIMENT PER A INVIDENTS DE 20X20X4 CM

7,50000

€

B9H11251

t

50,41000

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

€

0,77000
84,66000

€

BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

5,42000

€

kg

Microesferes de vidre

3,43000

€

29,71000

€

4,55000

€

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

B0715000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,17000

€

BBA1M000
BBC12902

u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC1A000

m

Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut

BBC1C000

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut

41,93000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,36000

€

B0B34254

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,77000

€

B0B34256

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

3,05000

€

BBL11102

u

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

32,28000

€

u

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

37,98000

€

38,91000

€

0,42000

€

BBL12602

227,13000

€

BBL1AHA2

u

Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,37000

€

BBLZ2112

m

Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

5,16000

€

BBM12602

U

PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 2
D'INTENSITAT

43,40000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

2,57000

€

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

1,93000

€

B0DF6F0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos

1,28000

€

BBM1AHA2

U

PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT

50,45000

€

B0DF7G0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,04000

€

BBM35600

m2

263,83000

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75000

€

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

1,47000

€

BBMZ1A20

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

13,28000

€

BD5A1B00

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre

1,94000

€
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BD5A2G20

m

Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 250 mm de diàmetre

BD5ZBJA0

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes

BDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

BDKZ3150

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124

BFYB2305

u

BG22TH10

9,54000

€

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

50,70000

€

BRZ21C19

u

Estaca de fusta de castany tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m
de llargària

BVA21000

u

Cala amb retroexcavadora

0,11000

€

16,45000

€

133,07000

€

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

€

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000

€

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000

€

BG31460U

m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

3,77000

€

BG31H550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,26000

€

BG380700

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2

0,59000

€

BG38U035

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

1,31000

€

BGD23220

u

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

42,94000

€

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,36000

€

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

0,15000

€

BGYD2000

u

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra

4,12000

€

BHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

417,23000

€

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

1.383,20000

€

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

BJM4U020

u

Purgador automàtic de fundició de 60 mm DN, per a embridar

40,05000

€

203,64000

€

BJMBU110

u

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15
m/s, per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de 4-20 mA,
RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani, cabal total i
velocitat

5.906,44000

€

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

1,13000

€

BQ11GB10

u

Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con protección fungicida insecticida e
hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera

285,51000

€

BQ21BC60

u

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer

55,91000

€

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

36,39000

€

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

26,12000

€

BR44823C

u

Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

188,16000

€

BRZ25

u

Kit sistema de ventilació i reg tipus Rootrain Urban, de la marca Greenleaf o equivalent. DN600mm
3,00m, amb TE, reixa i adaptador per reg automàtic

20,05000

€

BRZ26

m

Barrera antiarrels amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent, h=60cm.

12,00000

€

0,37000

€

12,00000

€

157,19000

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

Rend.: 1,000

70,94000

Unitats

Preu

Parcial

€

DESPESES AUXILIARS

Import

1,00 %

0,21200

COST DIRECTE

158,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,22135

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,900

/R x 20,19000

=

Subtotal:

D070A8B1

18,17100
18,17100

m3

18,17100

Maquinària

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

128,01000

Unitats
C1705700

h

Formigonera de 250 l

0,450

/R x 2,77000

=

Subtotal:

1,24650

Preu

Parcial

1,24650

A0150000

1,24650

h

Manobre especialista

1,050

/R x 20,19000

=

Subtotal:
t

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

0,150

x 103,30000

=

15,49500

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x 16,18000

=

10,51700

B0111000

m3

Aigua

0,180

x 1,67000

=

0,30060

B0331Q10

t

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

1,550

x 16,15000

=

25,03250

DESPESES AUXILIARS

51,34510

21,19950

C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,71000

=

m3

Subtotal:
t

51,34510

1,00 %

0,18171

COST DIRECTE

70,94431

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70,94431

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

Unitats

158,22000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

/R x 20,19000

=

Subtotal:

21,19950
21,19950

21,19950

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,71000

=

Subtotal:

1,23975
1,23975

1,23975

Materials
B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x 0,22000

=

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x 17,37000

=

26,57610

B0512401

t

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

0,200

x 103,30000

=

20,66000

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,67000

=

0,33400

Subtotal:

88,00000

135,57010

21,19950

1,23975
1,23975

1,23975

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

0,380

x 103,30000

=

39,25400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x 17,37000

=

23,97060

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

190,000

x 0,22000

=

41,80000

0,200

x 1,67000

=

0,33400

B0111000

m3

Aigua

Subtotal:

D070A4D1

21,19950

Maquinària

B0512401
Subtotal:

Import

Ma d'obra

Materials
B0512401

€

135,57010

DESPESES AUXILIARS

105,35860
1,00 %

105,35860
0,21200

COST DIRECTE

128,00985

COST EXECUCIÓ MATERIAL

128,00985

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

E24120A7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

Rend.: 1,000

3,57

€

Subtotal:

h

Camió per a transport de 20 t

Preu

Parcial

0,070

/R x 48,12000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

3,36840

0,029

/R x 50,90000

=

1,47610

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,205

/R x 15,65000

=

3,20825

3,36840
0,20210

Rend.: 1,000

2,61

Parcial

Camió per a transport de 12 t

0,048

/R x 38,39000

=

1,84272

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,007

/R x 88,61000

=

0,62027

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F2194XJ1

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

14,72585
0,88355
15,60940

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

15,98

2,46299
2,46299
0,14778

Rend.: 1,000

4,30

Preu

0,100

/R x 20,19000

Parcial
=

Subtotal:

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
h

Manobre especialista

0,466

/R x 20,19000

=

9,40854
9,40854

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,037

/R x 50,90000

=

1,88330

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,233

/R x 15,65000

=

3,64645

Subtotal:

9,40854

5,52975

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14113

€

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

15,07942
0,90477

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
F219FBA0

m

2,01900
2,01900

5,52975

2,61077

P-4
Manobre especialista

0,14840

Maquinària

2,46299

Ma d'obra
h

1,50 %

Subtotal:

6,00 %

Unitats
A0150000

m2

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

4,68435

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0150000
h

m

4,68435

Unitats
Preu

C1501800

F2191305

9,89310

3,57050

Maquinària

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

2,01900

Maquinària

15,98418

Rend.: 1,000

4,65

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024

/R x 50,90000

=

1,22160

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050

/R x 15,65000

=

0,78250

Subtotal:

A0150000

F2194JK1

m2

2,00410

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03029

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

4,05339
0,24320

Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

15,61

Preu

Parcial

Ma d'obra
h

Manobre especialista

0,490

/R x 20,19000

=

9,89310

Manobre especialista

0,150

/R x 20,19000

=

3,02850
3,02850

3,02850

Maquinària
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150

/R x 8,77000

=

Subtotal:

1,31550
1,31550

1,31550

4,29659

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04543

€

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

4,38943
0,26337

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-5

A0150000

h

Subtotal:

2,00410

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h

3,36840

6,00 %

Unitats

P-1

h

C1101200

Subtotal:

P-3
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a
transport de 12 t

C1313330

3,36840

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

9,89310

Maquinària

Maquinària

E2441260

10

PARTIDES D'OBRA

Unitats
C1501900

Pàg.:

F21DQU02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000

4,65279
7,82

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu

Parcial

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,145

/R x 50,90000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

7,38050
7,38050

7,38050
7,38050
0,44283

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

F21H1A41

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 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

144,47

€

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32327

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

39,32827
2,35970

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

F21Q2501

u

7,82333

Rend.: 1,000

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

41,68796

Rend.: 1,000

Unitats

4,50

Preu

Parcial

h

Manobre especialista

0,150

/R x 20,19000

=

Subtotal:

Preu

Parcial

3,02850
3,02850

C1101200

Import

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075

/R x 15,65000

=

Subtotal:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x 23,12000

=

11,56000

A0140000

h

Manobre

0,800

/R x 19,52000

=

15,61600

A0150000

h

Manobre especialista

1,650

/R x 20,19000

=

33,31350

Subtotal:

60,48950

60,48950

3,02850

C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,500

/R x 47,81000

=

23,90500

C1504S00

h

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

0,500

/R x 51,98000

=

25,99000

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

1,650

/R x 15,15000

=

24,99750

Subtotal:

74,89250

P-9

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,90734

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

136,28934
8,17736

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Desmuntatge de semàfor 13/200 r/a leds, columna,
accessoris i elements de subjecció, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Unitats

F21QQB01

41,69

Preu

Parcial

u

A0140000

h

Manobre

0,350

/R x 19,52000

=

6,83200

h

Manobre especialista

0,500

/R x 20,19000

=

10,09500

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 23,12000

=

4,62400

Subtotal:

21,55100

1,50 %

0,04543

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

4,24768
0,25486

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

A0150000

h

Manobre especialista

Rend.: 1,000

0,250

Preu

h

Compressor amb un martell pneumàtic

0,300

/R x 15,15000

=

4,54500

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,300

/R x 43,03000

=

12,90900

Subtotal:

17,45400

Parcial
=

Subtotal:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,125

€

Import

5,04750
5,04750

/R x 15,65000

=

Subtotal:

5,04750

Import

1,95625
1,95625

1,95625

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07571

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

7,07946
0,42477

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

F21R11A5

u

21,55100

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)

7,50423

Rend.: 1,000

Unitats
C1101100

7,50

/R x 20,19000

€

Maquinària

4,50254

Maquinària

Ma d'obra
A0150000

1,17375

Ma d'obra

144,46670

Rend.: 1,000

1,17375

DESPESES AUXILIARS

Unitats
74,89250

1,17375

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària

u

Import

Maquinària

Ma d'obra

F21HS001

€

Ma d'obra
A0150000

Unitats

P-7

12

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1313330

Pàg.:

172,45

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

17,45400

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,440

/R x 24,86000

=

10,93840

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,440

/R x 28,01000

=

12,32440

Subtotal:
Maquinària

23,26280

23,26280
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Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CRE23000

h

Motoserra

0,440

/R x 3,14000

=

1,38160

C1503000

h

Camió grua

1,100

/R x 45,42000

=

49,96200

CR11B700

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050

/R x 46,41000

=

48,73050
100,07410

Subtotal:

100,07410

Materials

B2RA9TD0 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

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 45,00000

=

x 75,00000

=

F228F10F

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02342

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

9,75956
0,58557

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000

Preu

Parcial

39,00000

39,00000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121

/R x 50,90000

=

6,15890

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,070

/R x 50,44000

=

3,53080

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,34894

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

162,68584
9,76115

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

172,44699

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Manobre

10,27

Unitats

Rend.: 1,000

17,65

€

P-14

F7B451B0

€

Import

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir

9,68970

Parcial

Import

0,242

/R x 19,52000

=

Subtotal:

4,72384

9,68970
0,58138
10,27108

Rend.: 1,000

2,00

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

4,72384

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

/R x 20,76000

=

0,41520

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040

/R x 22,37000

=

0,89480

4,72384

Maquinària

9,68970

6,00 %

Unitats
Preu

Ma d'obra
h

10,34514

Maquinària

Unitats
A0140000

m3

32,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

8,17454

6,75000
P-13

Subtotal:

Subtotal:

1,31000

1,31000

Materials
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,233

/R x 50,90000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

11,85970
11,85970

F2226123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

B7B151B0

0,07086

6,00 %

16,65440
0,99926

10,35

Parcial

h

Manobre

0,080

/R x 19,52000

=

Subtotal:

1,56160

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,1606

/R x 50,90000

=

8,17454

=

0,56100
0,56100

0,56100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01965

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

1,89065
0,11344

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F7BCOF01

m

Import

Sistema para-arrels per evitar el creixement de les
arrels cap al panot, format per una làmina de polietilé
d'alta intensitat 60 cm de profunditat amb nervis tipus
Reroot de la marca Greenleaf o equivalent. Fixat al
terreny o la instal.lació existent.

2,00409

Rend.: 1,000

Unitats

1,56160

Maquinària

x 0,51000

€
P-15

Preu

1,100

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

17,65366

Rend.: 1,000

Unitats

m2

11,85970

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

8,17454

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B2RA9SB0 t

F2225632

14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-11

Pàg.:

17,48

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
1,56160

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 20,76000

=

2,07600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 24,16000

=

2,41600

Subtotal:

4,49200

4,49200
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Barrera antiarrels amb nervis tipus Reroot de la
marca Greenleaf o equivalent, h=60cm.

1,000

x 12,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa)
según UNE-EN 1340

12,00000
12,00000

B06NN14C m3
12,00000

6,00 %

Rend.: 1,000

80,57

€

Parcial

F965A6E5

m

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 19,52000

=

8,78400

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150

/R x 23,38000

=

3,50700

Subtotal:

12,29100

12,29100

Maquinària
h

Regle vibratori

0,150

/R x 4,53000

=

Subtotal:

x 57,13000

m3

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

=

0,67950
0,67950

0,20891

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

21,31280
1,27877

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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

Rend.: 1,000

F965A4C5

m

26,19

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,500

/R x 19,52000

=

9,76000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,240

/R x 23,38000

=

5,61120
15,37120

m

62,85300

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
1,050
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 U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

x 5,35000

=

5,61750

1,50 %

0,18437

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

76,00787
4,56047

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 57,13000

=

3,39352

6,00 %

80,56834

B0710250

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 30,27000

=

0,09686

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección
normalizada peatonal A4 de 20x8 cm según UNE
127340, de clase climática B, clase resistente a la
abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa)
según UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia
minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y
rejuntado con mortero

Rend.: 1,000

22,59

t

€

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

Import

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220

/R x 23,38000

=

5,14360

A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 19,52000

=

8,78400

Subtotal:

13,92760

Import

15,37120

9,10788

P-19

F981OF01

m2

1,50 %

0,23057

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

24,70965
1,48258

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color
gris, amb 16 botons grans, de 25 mm de diametre i 5
mm d'alçada, col.locats

26,19223

Rend.: 1,000

Unitats

13,92760

9,10788

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A012N000

€

Materials

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

22,59157

Subtotal:

62,85300

62,85300

7,17629

1,50 %

Unitats

B965A6E0
Subtotal:

7,17629

Ma d'obra

0,67950

x 59,86000

2,51372

DESPESES AUXILIARS

Materials
B064100C

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

Preu

0,044

Subtotal:

17,48152

Unitats

C2005000

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

16,49200
0,98952

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

16

PARTIDES D'OBRA

Materials
BRZ26

Pàg.:

74,82

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
B0710250

B965A4C0

t

m

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

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección
normalizada peatonal A4 de 20x8 cm según UNE
127340, de clase climática B, clase resistente a la

1,050

x 30,27000

x 4,38000

=

=

0,06357

4,59900

A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 20,19000

=

20,19000

A0121000

h

Oficial 1a

0,250

/R x 23,38000

=

5,84500

Subtotal:

26,03500

26,03500

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UT

BOTONS PODOTÀCTILS FABRICATS AMB
POLIETILÈ REFORÇATS AMB FIBRE DE VIDRE,
DE 25 MM DE DIAMETRE I 5 MM D'ALÇADA

45,000

x 0,99000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

44,55000

44,55000

6,00 %

F985150D

m

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P-22

F9E1321N

35,32

Unitats

Preu

Parcial

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,270

/R x 23,38000

=

6,31260

A0140000

h

Manobre

0,590

/R x 19,52000

=

11,51680

Subtotal:

17,82940

B9851500

m

Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 1,050

x 8,27000

=

8,68350

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0021
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 33,08000

=

0,06947

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

x 57,13000

=

6,47283

0,1133

DESPESES AUXILIARS

15,22580

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de
diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó

17,82940

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,470

/R x 19,52000

=

9,17440

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,600

/R x 23,38000

=

14,02800
23,20240

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

x 17,00000

=

0,76330

=

0,00167

B0111000

m3

Aigua

0,001

x 1,67000

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

1,020

x 6,06000

=

6,18120

B0512401

t

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

0,0031

x 103,30000

=

0,32023

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315

x 128,00985

=

4,03231

11,29871

Preu

Parcial

Manobre

0,500

/R x 19,52000

=

9,76000

A0121000

h

Oficial 1a

0,500

/R x 23,38000

=

11,69000

Subtotal:

21,45000

1,000

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

0,100

x 122,13000

x 58,04000

Subtotal:

=

=

23,20240

11,29871
0,34804

0,26744

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

34,84915
2,09095

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

F9E1Z001

m2

€

Import

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

36,94009

Rend.: 1,000

38,51

Preu

Parcial

21,45000

5,80400

127,93400

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,600

/R x 23,38000

=

14,02800

A0140000

h

Manobre

0,470

/R x 19,52000

=

9,17440

Subtotal:

122,13000

127,93400

Import

1,50 %

Materials
Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de
diàmetre interior

€

DESPESES AUXILIARS

Unitats

h

m3

36,94

15,22580

158,69

A0140000

B064500C

Rend.: 1,000

Subtotal:

Ma d'obra

u

158,68810

Unitats

B0310500

35,32200

Rend.: 1,000

Unitats

B991A100

149,70575
8,98235

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland

33,32264
1,99936

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

6,00 %

Materials

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F991A100

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Subtotal:
Subtotal:

P-21

0,32175

Ma d'obra

Materials
B0710150

1,50 %

Import

Ma d'obra

B06NN14C m3

m2

74,82010

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,55000
70,58500
4,23510

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

18

PARTIDES D'OBRA

Materials
B981OF01

Pàg.:

23,20240

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 103,30000

=

0,32023

B9E1Z001

m2

Panot gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt

1,020

x 7,51000

=

7,66020

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

x 17,00000

=

0,76330

B0111000

m3

Aigua

0,001

x 1,67000

=

0,00167

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315

x 128,00985

=

4,03231

23,20240

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

12,77771

m2

Paviment ratllat per a invidents amb peces de
20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00348

0,34804

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

0,91000
0,05460

36,32815
2,17969

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,50783

Rend.: 1,000

46,09

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

FBA27112

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,315

/R x 19,52000

=

6,14880

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,975

/R x 23,38000

=

22,79550

Rend.: 1,000

4,97

Import

Subtotal:

28,94430

B9F2OF04

M2

PAVIMENT PER A INVIDENTS DE 20X20X4 CM

1,020

x 7,50000

=

7,65000

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504

x 128,00985

=

6,45170

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,0095

/R x 19,52000

=

0,18544

A0121000

h

Oficial 1a

0,019

/R x 23,38000

=

0,44422

Subtotal:
28,94430

€

Import

Ma d'obra

0,62966

0,62966

Maquinària
C1B02B00

Materials

h

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

0,0095

/R x 26,59000

=

Subtotal:

0,25261
0,25261

0,25261

Materials

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

14,10170

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua no reflectora de 10 cm d'amplària, amb
pintura
dos
components,
amb
màquina
autopropulsada

0,43416

6,00 %

43,48016
2,60881

kg

Microesferes de vidre

0,300

x 3,43000

=

1,02900

BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

0,510

x 5,42000

=

2,76420

Subtotal:

46,08897

Rend.: 1,000

Unitats

BBA1M000
14,10170

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

0,96460

Unitats
Unitats

FBA1E012

m

€

Ma d'obra

P-25

20

12,77771

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F9F2OF04

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-24

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,96

Preu

Parcial

€

3,79320

3,79320

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00944

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

4,68491
0,28109

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

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

Unitats

Import

4,96601
12,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,0035

/R x 19,52000

=

0,06832

A0140000

h

Manobre

0,042

/R x 19,52000

=

0,81984

A0121000

h

Oficial 1a

0,007

/R x 23,38000

=

0,16366

A0121000

h

Oficial 1a

0,084

/R x 23,38000

=

1,96392

Subtotal:

0,23198

Subtotal:

0,23198

2,78376

2,78376

Maquinària

Maquinària
C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,0035

/R x 34,77000

=

Subtotal:

C1B02B00

0,12170
0,12170

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

0,102

x 5,42000
Subtotal:

=

0,042

/R x 26,59000

=

Subtotal:

1,11678
1,11678

1,11678

Materials

0,55284
0,55284

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

0,12170

Materials
BBA14100

h

0,55284

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

0,612

x 3,43000

=

2,09916

BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

1,020

x 5,42000

=

5,52840

Subtotal:

7,62756

7,62756
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Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

FBB11251

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04176

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

11,56986
0,69419

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P-30

FBBZ2320

61,22

h
h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

m

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Preu

Parcial

0,170

/R x 20,76000

=

3,52920

0,170

/R x 24,16000

=

4,10720

0,170

/R x 38,86000

=

Oficial 1a paleta

0,050

/R x 23,38000

=

1,16900

h

Manobre

0,100

/R x 19,52000

=

1,95200

Subtotal:
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000

x 13,28000

=

13,28000

D060M022

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

0,0294

x 70,94431

=

2,08576

m3

Subtotal:

6,60620

PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB
1,000
LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT

x 43,40000

=

6,60620

43,40000

u

43,40000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11455

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

57,75715
3,46543

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P-31

FD5A1205

69,46

Preu

Parcial

h

Ajudant muntador

0,1785

/R x 20,76000

=

3,70566

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,1785

/R x 24,16000

=

4,31256

Subtotal:

€

8,01822

0,1785

/R x 38,86000

=

Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

18,53358
1,11201

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

19,64559

Rend.: 1,000

24,78

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,290

/R x 19,52000

=

5,66080

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,170

/R x 23,38000

=

3,97460

Import

1,000

x 50,45000

=

Subtotal:

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,100

/R x 5,67000

=

0,56700

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,059

/R x 50,90000

=

3,00310

t

Grava de pedrera, per a drens

0,447

x 17,87000

=

7,98789

BD5A1B00

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm
de diàmetre

1,050

x 1,94000

=

2,03700

6,93651

Subtotal:

50,45000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12027

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

65,52500
3,93150

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,57010

B0330020

50,45000
50,45000

9,63540

3,57010

Materials

6,93651
6,93651

h

C1313330

Subtotal:
8,01822

€

Import

9,63540

C133A0K0

Materials
PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT

0,04682

Maquinària

Maquinària

BBM1AHA2 U

1,50 %

Subtotal:

A013M000

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

m

15,36576

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Ma d'obra

h

3,12100

Ma d'obra

61,22257

Rend.: 1,000

Unitats

C1504R00

15,36576

COST EXECUCIÓ MATERIAL
43,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBB21201

€
Import

3,12100

BBMZ1A20 m

7,63640

6,60620

Subtotal:

P-29

Parcial

h

Materials
U

Preu

A0140000
€

Import

7,63640

Subtotal:
BBM12602

19,65

Materials

Subtotal:
h

Rend.: 1,000

A0122000

Maquinària
C1504R00

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra formigonat

Unitats

12,26405

Rend.: 1,000

Unitats

A012M000

22

Ma d'obra

Ma d'obra
A013M000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

10,02489

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14453

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

23,37492
1,40250

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

FD5A1805

69,45650

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

24,77742

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

10,02489

42,71

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 19,52000

=

7,80800

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,38000

=

4,67600

Subtotal:

12,48400

Materials

12,48400

Maquinària
C1313330

h
h

Safata vibrant amb placa de 60 cm
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,200

/R x 5,67000

=

1,13400

0,127

/R x 50,90000

=

6,46430

Subtotal:

BD5ZBJA0

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

1,000

x 50,70000

=

50,70000

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 30,27000

=

1,21080

Subtotal:

7,59830

7,59830

Materials

0,25740

6,00 %

69,32820
4,15969

1,050

x 9,54000

=

10,01700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

B0330020

Grava de pedrera, per a drens

0,560

x 17,87000

=

10,00720

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

20,02420
1,50 %

0,18726

6,00 %

40,29376
2,41763

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5JCF0E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

20,02420

P-35

FDGZU010

122,49

Preu

Parcial

Rend.: 1,000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,010

Preu
/R x 20,76000

Parcial
=

Subtotal:
€

h

Oficial 1a d'obra pública

1,095

/R x 23,38000

=

25,60110

A0140000

h

Manobre

1,095

/R x 19,52000

=

21,37440

Subtotal:

46,97550

Import

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

46,97550

Materials
B0DZA000

l

Desencofrant

0,560

x 2,75000

=

1,54000

B0DF6F0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007

x 1,28000

=

1,28896

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

1,0923

x 59,55000

=

65,04647

Subtotal:

67,87543

FD5ZBJA4

u

P-36

0,70463

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

115,55556
6,93333

1,020

x 0,11000

73,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

=

0,11220
0,11220

0,00311

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

0,32291
0,01937

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50
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 mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

0,34229

Rend.: 1,000

Unitats

89,61

Preu

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,000

/R x 23,38000

=

46,76000

A0140000

h

Manobre

1,000

/R x 19,52000

=

19,52000

Subtotal:

66,28000

Materials
B0512401

t

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

0,0032

x 103,30000

=

0,33056

B0F1K2A1

u

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

47,9955

x 0,19000

=

9,11915

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400

/R x 23,38000

=

9,35200

B0111000

m3

Aigua

0,001

x 1,67000

=

0,00167

h

Manobre

0,400

/R x 19,52000

=

7,80800

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

0,0494

x 158,22135

=

7,81613

17,16000

€

Import

Ma d'obra

A012N000

17,16000

0,11220

1,50 %

A0140000

Subtotal:

0,20760

DESPESES AUXILIARS

122,48890

Rend.: 1,000

Unitats

FDK282C9

67,87543

1,50 %

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

0,20760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

0,20760

Subtotal:
A012N000

€

Materials

Ma d'obra

P-34

0,34

Ma d'obra

BDGZU010 m
Unitats

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

73,48789

Unitats

42,71139

Rend.: 1,000

m

51,91080

1,50 %

Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 250 mm
de diàmetre

t

51,91080

DESPESES AUXILIARS

BD5A2G20 m

Subtotal:

P-33

24

PARTIDES D'OBRA

A012N000

C133A0K0

Pàg.:

66,28000

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

17,26751

u

17,26751

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,99420

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

84,54171
5,07250

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDKZ3154

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

P-39

FHGACI03

u

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control
informàtic del mateix.

Rend.: 1,000

26

Unitats

Rend.: 1,000

33,74

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,350

/R x 19,52000

=

6,83200

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350

/R x 23,38000

=

8,18300

A012H000

h

Oficial 1a electricista

Subtotal:

15,01500

Preu

Parcial

0,370

/R x 23,12000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

€

€
Import

8,55440
8,55440

8,55440
8,55440
0,51326

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-40

FHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8
m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó

15,01500

Materials

9,07

Ma d'obra

89,61421

Ma d'obra

9,06766

Rend.: 1,000

Unitats

582,80

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
B0710150
BDKZ3150

t
u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0042
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 33,08000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

x 16,45000

1,000

=
=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,13894
16,45000
16,58894

FG31H554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

16,58894

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 19,52000

=

4,88000

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,530

/R x 19,85000

=

10,52050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x 23,12000

=

12,25360

Subtotal:

0,22523

C1503000

h

Camió grua

0,530

/R x 45,42000

=

24,07260

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

/R x 38,86000

=

20,59580

6,00 %

31,82917
1,90975
33,73891

Rend.: 1,000

3,21

Unitats

Preu

Parcial

Subtotal:

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x 23,12000

=

0,92480

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,040

/R x 19,85000

=

0,79400

Subtotal:

1,71880

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020

x 1,26000

=

44,66840

BHM31L8A u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000

x 417,23000

=

417,23000

B064500C

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

0,341

x 58,04000

=

19,79164

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

1,000

x 40,05000

=

40,05000

m3

Import
BHWM3000 u

Subtotal:
1,71880

Materials
m

1,28520

477,07164

P-41

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,28520

FHM3Z001

u

1,28520

1,50 %

0,02578

6,00 %

3,02978
0,18179
3,21157

44,66840

477,07164

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,41481

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

549,80895
32,98854

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

27,65410

Materials

Ma d'obra

BG31H550

27,65410

Maquinària

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-37

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer
galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un
braç amb base platina i porta, col·locat sobre dau de
formigó

582,79749

Rend.: 1,000

Unitats

140,53

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 19,52000

=

4,88000

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,530

/R x 19,85000

=

10,52050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x 23,12000

=

12,25360

Subtotal:

27,65410

27,65410

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C1503000

h

Camió grua

0,530

/R x 45,42000

=

24,07260

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

/R x 38,86000

=

20,59580

Subtotal:

44,66840

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350

/R x 23,12000

=

8,09200

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,350

/R x 19,85000

=

6,94750

Subtotal:
44,66840

BHN15FA4 u
m3

BHWM3000 u

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

0,341

x 58,04000

=

19,79164

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

1,000

x 40,05000

=

40,05000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

59,84164

0,41481

6,00 %

132,57895
7,95474

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FHM3Z002

u

reubicació semàfor 13/200 R/A Leds, columna amb
base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó

140,53
Preu

Parcial

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,530

/R x 19,85000

=

10,52050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x 23,12000

=

12,25360

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 19,52000

=

4,88000

Subtotal:

27,65410

P-44

FJS51662

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

/R x 38,86000

=

20,59580

C1503000

h

Camió grua

0,530

/R x 45,42000

=

24,07260

Subtotal:

44,66840

A013M000
A012M000

m

BHWM3000 u

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

0,341

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

1,000

x 58,04000

x 40,05000

=

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

FHN15FA4

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
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 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

0,22559

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

1.398,46509
83,90791

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

1.482,37300

Rend.: 1,000

2,94

Preu

Parcial

€

Import

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

0,034

/R x 20,76000

=

0,70584

0,034

/R x 24,16000

=

0,82144
1,52728

1,52728

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

1,050

x 1,13000

=

1,18650

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:

59,84164

1,20650

1,20650

1,50 %

0,41481

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,03818

6,00 %

132,57895
7,95474

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

2,77196
0,16632

140,53369

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

1.482,37

€

P-45

FJS5A661

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,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Preu

Parcial

Import

2,93828

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

Ma d'obra

h

40,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

h

19,79164

59,84164

1,50 %

Materials

Materials
m3

1.383,20000

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
44,66840

1.383,20000

1.383,20000

Unitats
27,65410

15,03950

Ma d'obra

Maquinària
C1504R00

x 1.383,20000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
Import

1,000

Subtotal:

Ma d'obra

B064500C

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

140,53369

Rend.: 1,000
Unitats

59,84164

1,50 %

15,03950

Materials

Materials

P-42

28

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

B064500C

Pàg.:

9,96

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,130

/R x 20,76000

=

2,69880

€

Import

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

A012M000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a muntador

0,130

/R x 24,16000

=

3,14080

Subtotal:

5,83960

5,83960

Materials
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 1,13000

=

3,39000

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

3,41400

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,14599

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

9,39959
0,56398

Instal.lació Kit ventilació tipus Rootrain Urban de la
marca Greenleaf o equivalent. Tub DN600mm 3,00m,
amb TE, reixa i adaptador per reg automatitzat.
Soterrat

u

27,60

Preu

Parcial

2,50 %

0,56843

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

308,81543
18,52893

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

h

Ajudant muntador

0,130

/R x 20,76000

=

2,69880

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,130

/R x 24,16000

=

3,14080

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,280

/R x 19,52000

=

5,46560

A0121000

h

Oficial 1a

0,280

/R x 23,38000

=

6,54640

Subtotal:

12,01200

€

BQ21BC60 u

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer

1,000

x 55,91000

=

u

Kit sistema de ventilació i reg tipus Rootrain Urban,
de la marca Greenleaf o equivalent. DN600mm
3,00m, amb TE, reixa i adaptador per reg automàtic

1,000

x 20,05000

=

Subtotal:

Subtotal:

5,83960

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

20,05000

20,05000

FQ11GB10

u

Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de
longitud, con protección fungicida insecticida e
hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y
apoyabrazos de madera, colocado con fijaciones
mecánicas

P-49

0,14599

6,00 %

26,03559
1,56214
27,59773

Rend.: 1,000

55,91000

327,34

m3

55,91000

1,50 %

0,18018

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

68,10218
4,08613

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

72,18831

Rend.: 1,000

Unitats

38,41

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,070

/R x 24,86000

=

Subtotal:

1,74020
1,74020

1,74020

Maquinària
C1313330

€

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0845

/R x 50,90000

=

4,30105
4,30105

4,30105

Materials
BR3P2210
Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,530

/R x 19,52000

=

10,34560

A0121000

h

Oficial 1a

0,530

/R x 23,38000

=

12,39140

Subtotal:

22,73700

Materials
Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de
longitud, con protección fungicida insecticida e
hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y
apoyabrazos de madera

12,01200

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

Unitats

BQ11GB10 u

FR3P2211

20,05000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

55,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
BRZ25

€

Materials

Materials

P-47

72,19

Ma d'obra

Import

5,83960

327,34435

Rend.: 1,000

Ma d'obra
A013M000

285,51000

DESPESES AUXILIARS

9,96357

Rend.: 1,000

Unitats

FQ21BC60

3,41400

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

285,51000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

Subtotal:

FJS5X001

30

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-46

Pàg.:

1,000

x 285,51000

=

285,51000

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 26,12000

=

Subtotal:

22,73700

30,16860

30,16860

30,16860

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02610

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

36,23595
2,17416

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,41011

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

P-50

FR3P9141

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000

35,80

C1313330

€

h

Ajudant jardiner

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2898

/R x 50,90000

Parcial

Import

0,060

/R x 24,86000

=

Subtotal:
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0725

/R x 50,90000

=

Subtotal:

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,240

x 36,39000

=

8,73360

1,49160

B0111000

m3

Aigua

0,160

x 1,67000

=

0,26720

Subtotal:

3,69025
3,69025

3,69025

Materials
B0331400

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm

1,7325

x 16,49000

=

Subtotal:

28,56893
28,56893

1,50 %

0,02237

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

33,77315
2,02639

P-51

FR44823C

u

Subministrament de Parkinsonia aculeata
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

de

Unitats

P-53

FRZ21C23

u

199,45
Preu

Parcial

1,50 %

0,25632

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

59,32762
3,55966

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm
de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú

21,36

Unitats

Preu

Parcial

Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

1,000

x 188,16000

=

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,145

/R x 24,86000

=

3,60470

Import

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,145

/R x 28,01000

=

4,06145

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

188,16000
188,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR612453

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

7,66615

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

1,000

x 0,37000

=

0,37000

BRZ21C19

u

Estaca de fusta de castany tractada en autoclau, de
secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

1,000

x 12,00000

=

12,00000

188,16000

Subtotal:

199,44960

Rend.: 1,000

62,89

12,37000

P-54
Preu

Parcial

FRZ2Z001

u

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,132

/R x 28,01000

=

3,69732

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,260

/R x 24,86000

=

6,46360

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,264

/R x 26,24000

=

6,92736

Subtotal:

17,08828

1,50 %

0,11499

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

20,15114
1,20907

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
castany tractada en autoclau de secció circular, de 12
cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

21,36021

Rend.: 1,000

Unitats

42,72

Preu

Parcial

Camió per a transport de 7 t

0,240

/R x 32,21000

=

7,73040

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,100

/R x 43,03000

=

4,30300

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,150

/R x 41,32000

=

6,19800

€

Import

Ma d'obra
17,08828

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,290

/R x 28,01000

=

8,12290

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,290

/R x 24,86000

=

7,20940

Subtotal:
h

12,37000

DESPESES AUXILIARS

Maquinària
C1501700

7,66615

€

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Import

Materials

188,16000
11,28960

6,00 %

€

Ma d'obra

Subtotal:
u

Subtotal:

P-52

62,88728

Rend.: 1,000

Materials
BR44823C

9,00080

DESPESES AUXILIARS

35,79954

Rend.: 1,000

32,98222

9,00080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,56893

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,98222

BR3P2110
1,49160
1,49160

14,75082

Materials

Maquinària
h

=

Subtotal:
Preu

Ma d'obra

C1313330

32

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A013P000

Pàg.:

15,33230

Materials
BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000

x 0,37000

=

0,74000

15,33230
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Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

BRZ21C19

u

Estaca de fusta de castany tractada en autoclau, de
secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

2,000

x 12,00000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

=

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

P-57

24,00000

24,74000

G2R350A9

0,22998

6,00 %

40,30228
2,41814

0,41

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a

0,0015

/R x 23,38000

=

0,03507

A0150000

h

Manobre especialista

0,003

/R x 20,19000

=

0,06057

C1501900

Escombradora autopropulsada

0,0015

/R x 41,62000

=

0,06243

C110F900

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

0,0015

/R x 92,39000

=

0,13859

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,001

/R x 88,61000

=

0,08861

Subtotal:

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

G45C18G3

6,00 %

m3

h

m3

33,15

A0121000

h

Oficial 1a

0,350

/R x 23,38000

=

8,18300

h

Manobre especialista

0,500

/R x 20,19000

=

10,09500

Subtotal:

18,27800

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,067

/R x 64,48000

=

4,32016

h

Camió grua de 5 t

0,067

/R x 47,81000

=

3,20327

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,350

/R x 6,61000

=

2,31350

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0566

/R x 50,90000

=

2,88094

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Manobre

12,71787

4,61952
4,61952

4,61952
4,61952
0,27717

6,00 %

4,89669

Rend.: 1,000

1,450

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€

101,90

Preu

Parcial

/R x 19,52000

=

€

Import

28,30400
28,30400

Import

1,020

x 65,80000

=

28,30400

67,11600

67,11600

G4BCM8CC

m2

67,11600

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,70760

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

96,12760
5,76766

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

101,89526

Rend.: 1,000

5,33

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
18,27800

Maquinària
C1503500

=

Subtotal:

Ma d'obra

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

0,40991

A0150000

/R x 48,12000

Ma d'obra

B065960C

0,38670
0,02320

Parcial

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,28963
0,00143

Preu

0,096

Subtotal:

1,50 %

Unitats

Parcial

€

Materials

0,28963

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

Camió per a transport de 20 t

Unitats
0,09564

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Preu

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A0140000
h

4,90

Subtotal:

Maquinària

G21B4001

h

Import

0,09564

C170E000

Rend.: 1,000

Unitats

P-58
A0121000

Subtotal:

P-56

34

Maquinària

€

Ma d'obra

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

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 menys de 15 km

42,72042

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

m3

24,74000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G219Q200

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-55

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,030

/R x 23,38000

=

0,70140

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,030

/R x 20,76000

=

0,62280

Subtotal:

1,32420

1,32420

Materials

12,71787

1,50 %

0,27417

6,00 %

31,27004
1,87620
33,14624

B0B34256

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

x 3,05000

=

3,66000

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

x 1,17000

=

0,02340

0,020

Subtotal:

3,68340

3,68340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01986

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

5,02746
0,30165

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,32911
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Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

P-59

G4DC1D00

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000

30,20

Unitats

Preu

Parcial

€

P-61

G9H11251

t

Import

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,540

/R x 23,38000

=

12,62520

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,540

/R x 20,76000

=

11,21040

Subtotal:

23,83560

Preu

Parcial

23,83560

A0140000

h

Manobre

0,072

/R x 19,52000

=

1,40544

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,016

/R x 23,38000

=

0,37408

Subtotal:
Clau acer

0,1007

x 1,36000

=

0,13695

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 227,13000

=

0,43155

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,010

/R x 67,39000

=

0,67390

0,14149

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,008

/R x 53,72000

=

0,42976

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,010
pneumàtic

/R x 61,61000

=

0,61610

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 9,37000

=

C170D0A0

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100

x 2,57000

=

2,82700

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990

x 0,42000

=

0,41580

B0DZA000

l

Desencofrant

0,040

x 2,75000

=

0,11000

G97422EA

m

Subtotal:
B9H11251

2,50 %

0,59589

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

28,49428
1,70966

Rend.: 1,000

12,50

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,070

/R x 19,52000

=

1,36640

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,210

/R x 23,38000

=

4,90980

1,000

x 50,41000

=

Subtotal:

€

Import

Subtotal:

6,27620

P-62

G9H1U750

0,070

/R x 1,42000

=

Subtotal:

50,41000

50,41000

t

1,50 %

0,02669

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

53,93597
3,23616

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en
calent tipus AC amb equip de transferència
autopropulsat tipus sitja mòbil

C1709B1U

h

Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles
bituminoses

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050

x 0,94000

=

4,74700

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001

x 160,16000

=

0,16016

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0126
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 33,08000

=

0,41681

5,30

Preu

Parcial

Import

1,000

/R x 51,35000

=

Subtotal:

5,00000
5,00000

5,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,00000
0,30000

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,32397

G9J13J30

m2

5,32397

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09414

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

11,79371
0,70762

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,30000

€
P-63
G9H3OF01
u
Trasllat equip asfaltat
Rend.: 1,000
3.151,26
_____________________________________________________________________________________________________________
P-64

Subtotal:

€

0,09940

Materials
B97422E1

57,17213

Rend.: 10,270

Unitats
6,27620

50,41000

DESPESES AUXILIARS

0,09940
0,09940

1,71976

Maquinària

Maquinària
Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,71976

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

h

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

30,20394

Ma d'obra

C1704200

t

4,06279

DESPESES AUXILIARS

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

h

Materials

4,06279

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,77952

Maquinària

kg
cu

€

Import

1,77952

B0A31000

Subtotal:

P-60

57,17

Ma d'obra

Materials

B0D625A0

36

12,50134

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2

Rend.: 1,000
Unitats

0,35
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0025

/R x 20,19000
Subtotal:

Maquinària

=

0,05048
0,05048

0,05048
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Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,0005

/R x 41,62000

=

0,02081

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,0025

/R x 28,13000

=

0,07033

Subtotal:

Subtotal:

0,09114

0,09114

Materials
kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,800

x 0,23000

=

0,18400

0,18400

0,18400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00076

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

0,32638
0,01958

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G9Z4M616

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

0,34596

Rend.: 1,000

3,32

Unitats

Preu

Parcial

P-67

GDG52457

m

263,83000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19305

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

281,67405
16,90044

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 60x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, inclòs part proporcional d'increment de
formigó en passos sota calçada fins a cota inferior del
paviment

298,57449

Rend.: 0,201

21,01

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A0140000

h

Manobre

0,0498

/R x 19,52000

=

4,83630

A0121000

h

Oficial 1a

0,050

/R x 23,38000

=

5,81592

Subtotal:

Import

10,65222

10,65222

Materials

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,022

/R x 23,38000

=

0,51436

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,022

/R x 20,76000

=

0,45672

Subtotal:

0,97108

B0B34254

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

x 1,77000

=

2,12400

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

x 1,17000

=

0,02153

0,0184

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

Unitats

0,01457

6,00 %

3,13118
0,18787
3,31905
298,57

Preu

Parcial

A0121000

h
h

Manobre
Oficial 1a

0,300
0,300

/R x 19,52000
/R x 23,38000

=
=

Subtotal:

Import

h

Camió grua de 5 t

0,100

/R x 47,81000

=

Subtotal:

12,87000

4,78100
4,78100

Materials
BBM35600

m2

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000

x 263,83000

=

P-68

263,83000

4,24200

B060U310

M3

FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
0,080
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA

x 59,55000

=

4,76400

GDG5Z001

4,78100

9,00600

m

9,00600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15978

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

19,81800
1,18908

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x18 cm amb sorra
de riu.

21,00708

Rend.: 0,201

Unitats

18,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

7,01400

Maquinària
C1503500

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,85600

12,87000

x 2,02000

€

Ma d'obra
A0140000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 2,100
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

2,14553

1,50 %

Rend.: 1,000

m

Subtotal:

2,14553

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GBB4B200

BG22TK10

0,97108

Materials

P-66

263,83000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-65

38

PARTIDES D'OBRA

C1702D00

B0552100

Pàg.:

A0140000

h

Manobre

0,0498

/R x 19,52000

=

4,83630

A0121000

h

Oficial 1a

0,050

/R x 23,38000

=

5,81592

Subtotal:

10,65222

10,65222

Materials
B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 2,100
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

0,072

x 39,18000

=

2,82096

x 1,60000

=

3,36000

Subtotal:

6,18096

6,18096
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PARTIDES D'OBRA

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,15978
16,99296
1,01958

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GDK254F3

Pàg.:

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Subtotal:

Rend.: 1,000

52,73

Preu

Parcial

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

7,500

x 0,42000

=

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

3,380

x 1,93000

=

6,52340

B060U320

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,920

x 64,36000

=

59,21120

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

3,000

x 1,47000

=

4,41000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,530

x 2,75000

=

1,45750

Import

Subtotal:

Ma d'obra
A012N000

h
h

Manobre
Oficial 1a d'obra pública

0,900

/R x 19,52000

=

17,56800

0,900

/R x 23,38000

=

21,04200

Subtotal:

38,61000

44,98231

44,98231

Materials

18,01254

Unitats
A0140000

40

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-69

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
38,61000

3,15000

74,75210

74,75210
213,10892
12,78654

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

225,89546

Materials
B0F1D2A1

u

B0DF7G0A u

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

8,001

x 0,18000

=

1,44018

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007

x 1,04000

=

1,04728

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0122

x 17,00000

=

0,20740

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

0,132

x 59,55000

=

7,86060

Subtotal:

10,55546

GDK2U020

u

GDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000

Unitats

32,12

Preu

Parcial

10,55546

A0140000

h

Manobre

0,315

/R x 19,52000

=

6,14880

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,315

/R x 23,38000

=

7,36470

Subtotal:

13,51350

0,57915

B0710150

t

x 33,08000

=

0,13894

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

49,74461
2,98468

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0042
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

BDKZ3150

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

x 16,45000

=

16,45000

Unitats

1,000

52,72929

Rend.: 0,735

225,90

Preu

Parcial

H

Cap de colla

0,2479

/R x 23,68000

=

7,98676

A013U001

H

Ajudant

1,000

/R x 19,86000

=

27,02041

A0140000

h

Manobre

1,000

/R x 19,52000

=

26,55782

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x 23,38000

=

31,80952

Subtotal:

93,37451

Subtotal:

€

P-72

GDKZU060

h

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100

/R x 49,26000

=

6,70204

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,250

/R x 17,60000

=

5,98639

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,500

/R x 1,90000

=

1,29252

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,225

/R x 40,78000

=

12,48367

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,150

/R x 50,23000

=

10,25102

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200

/R x 30,38000

=

8,26667

13,51350

u

16,58894

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20270

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

30,30514
1,81831

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

32,12345

Rend.: 1,250
Unitats

189,72
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0112000
93,37451

Maquinària
C110U010

16,58894

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra
A0112000

Import

Materials

1,50 %

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

€

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-70

P-71

H

Cap de colla

0,150

/R x 23,68000

=

2,84160

A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 20,19000

=

16,15200

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x 23,38000

=

18,70400

Subtotal:

37,69760

37,69760

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,200

/R x 40,78000

=

Subtotal:

6,52480
6,52480

Materials
B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020

x 84,66000

=

1,69320

6,52480
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BDKZU060 u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000

x 133,07000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

133,07000
134,76320

P-74
134,76320

GG3809U2

6,00 %

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 6,670

7,45

Unitats

Preu

Parcial

189,72474

A013U001

H

Ajudant

1,000

/R x 19,86000

=

2,97751

A0112000

H

Cap de colla

0,067

/R x 23,68000

=

0,23787

A0121000

h

Oficial 1a

0,667

/R x 23,38000

=

2,33800

Subtotal:
m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

Rend.: 20,830

6,32

€

m

BGW38000 u
Preu

Parcial

Import

5,55338

5,55338

Materials
BG38U035

Unitats

€

Ma d'obra

178,98560
10,73914

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GG31460V

42

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

1,000

x 1,31000

=

1,31000

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,448

x 0,36000

=

0,16128

Subtotal:

Import

1,47128

1,47128

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x 23,38000

A013U001

H

Ajudant

1,000

/R x 19,86000

=

0,95343

A0112000

H

Cap de colla

0,104

/R x 23,68000

=

0,11823

=

Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,12242

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,19408

2,19408

P-75

GGD2322D

u

Materials
BG31460U

m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000

x 3,77000

=

3,77000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m

Rend.: 1,000

57,56

Unitats

3,77000

Preu

Parcial

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16
mm2, muntat en malla de connexió a terra

5,96408
0,35784

6,00 %

€

Import

10,04

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,166

/R x 23,12000

=

3,83792

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,166

/R x 19,85000

=

3,29510

Subtotal:
BGYD2000 u

Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000

x 4,12000

=

4,12000

BGD23220

Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000

x 42,94000

=

42,94000

u

€

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 23,12000

=

4,62400

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,200

/R x 19,85000

=

3,97000

Subtotal:

8,59400

8,59400

u

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000

x 0,15000

=

0,15000

BG380700

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2

1,020

x 0,59000

=

0,60180

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,75180
1,50 %
6,00 %

47,06000

7,13302

47,06000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

54,30002
3,25800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BGY38000

7,13302

Materials

6,32192

Rend.: 1,000

A012H000
3,77000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GG380707

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

7,44614

Ma d'obra

Subtotal:

P-73

7,02466
0,42148

6,00 %

57,55802

€
P-76
GHM1OF04
u
Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació
Rend.: 1,000
577,73
_____________________________________________________________________________________________________________
P-77

GJM4U020

u

0,75180

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de
DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat

Unitats

0,12891
9,47471
0,56848
10,04319

Rend.: 1,000

244,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
A013M000

h
h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,600

/R x 24,16000

=

14,49600

0,600

/R x 20,76000

=

12,45600

Subtotal:

26,95200

26,95200

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Materials
BJM4U020

u

Purgador automàtic de fundició de 60 mm DN, per a
embridar

1,000

x 203,64000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

GJMBU110

u

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant
ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s,
per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb
senyal de sortida digital, de 4-20 mA, RS232, amb
display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb
cabal instantani, cabal total i velocitat

Subtotal:

203,64000
203,64000

203,64000

1,50 %

0,40428

6,00 %

230,99628
13,85978

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-78

P-80

HBB11111

u

244,85606

Rend.: 1,000

6.502,47

€

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

5,000

/R x 20,76000

=

103,80000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

5,000

/R x 24,16000

=

120,80000

Subtotal:

224,60000

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant
1,000
ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s,
per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb
senyal de sortida digital, de 4-20 mA, RS232, amb
display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb
cabal instantani, cabal total i velocitat

x 5.906,44000 =

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

h

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

5.906,44000

Import

BBL11102

u

u

55,11

Preu

Parcial

6,00 %

6.502,47354

Rend.: 1,000

2,95

/R x 19,52000

=

Parcial

0,100

/R x 19,52000

=

HBB11251

u

1,000

x 32,28000

=

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 diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300

32,28000
32,28000

x 0,77000

=

32,28000
0,19520

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

51,99520
3,11971
55,11491

Rend.: 1,000

Unitats

61,16

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 19,52000

=

Subtotal:

19,52000
19,52000

19,52000

Materials
BBL12602

u

€

Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per 1,000
a 2 usos, per a seguretat i salut

Import

x 37,98000

=

37,98000
37,98000

P-82

HBB21201

u

1,00 %

0,19520

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

57,69520
3,46171

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

61,15691

Rend.: 1,000
Unitats

0,77000

37,98000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1,95200

19,52000

1,00 %

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1,95200
1,95200

Import

19,52000
19,52000

Subtotal:

Preu

€

DESPESES AUXILIARS

5.906,44000

6.134,40900
368,06454

Subtotal:

B1Z6AF0A

Rend.: 1,000

1,000

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

224,60000

3,36900

Materials
m

2,95452

Materials

Ma d'obra

B1Z6211A

2,78728
0,16724

Subtotal:

1,50 %

Unitats
Manobre per a seguretat i salut

6,00 %

Manobre per a seguretat i salut

5.906,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

P-81

DESPESES AUXILIARS

A01H4000

0,02928

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

m

1,50 %

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

Materials

H6AA2111

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Preu

0,80600

Ma d'obra
A01H4000

Unitats

BJMBU110 u

0,80600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-79

44

62,14
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H4000
x 0,12000

=

0,03600

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 19,52000
Subtotal:

Materials

=

19,52000
19,52000

19,52000
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PARTIDES D'OBRA

Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

x 38,91000

=

Subtotal:

38,91000
38,91000

m

P-85
38,91000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,19520

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

58,62520
3,51751

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HBBZ1111

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

HBC1A081

Rend.: 1,000

11,00

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

h
h

Manobre per a seguretat i salut

Preu

Parcial

0,065

/R x 19,52000
/R x 23,38000

=
=

Subtotal:

A01H4000

Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

h

Manobre per a seguretat i salut

0,040

/R x 42,41000

=

1,000

x 4,55000

=

4,55000

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120

x 0,58000

=

0,06960

1,69640

1,000

x 5,16000

=

u

h

0,01269

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

5,90109
0,35407

HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i
amb el desmuntatge inclòs

5,16000

Rend.: 1,000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,050

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

10,38018
0,62281

Rend.: 1,000
Unitats
0,025

Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

Preu
/R x 19,52000

BBC1C000

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9),
per a seguretat i salut

Parcial
=

€
Import

0,97600
0,97600

Preu

Parcial

€
Import

/R x 19,52000

=

0,48800
0,48800

x 41,93000

1,000

x 29,71000

=

Subtotal:

0,97600

41,93000

P-87

J2VG1000

u

41,93000

1,00 %

0,00976

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

42,91576
2,57495

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Cala amb retroexcavadora

Rend.: 1,000
Unitats

45,49071
166,62
Preu

Parcial

€
Import

Materials
0,48800

BVA21000

u

Cala amb retroexcavadora

1,000

x 157,19000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

29,71000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,00488

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

30,20288
1,81217

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,93000

DESPESES AUXILIARS

29,71000
29,71000

=

Subtotal:

11,00299
32,02

1,000

Materials
u

45,49

Ma d'obra

5,16000
0,05208

Subtotal:
BBC12902

6,25515

Materials

1,50 %

Manobre per a seguretat i salut

4,61960

1,00 %

Subtotal:

Ma d'obra
A01H4000

4,61960

DESPESES AUXILIARS

5,16000

DESPESES AUXILIARS

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària

1,26880

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,47170

1,69640

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HBC12900

1,26880

Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut

1,51970

1,69640

Import

1,26880

kg

Unitats

Subtotal:

P-84

=

m

A01H4000
Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat
i salut

/R x 19,52000

B1Z0B700

1,95200

3,47170

Subtotal:
m

0,065

BBC1A000

Import

Materials
BBLZ2112

Parcial

€

Materials

P-86
h

Preu

Subtotal:

€

Maquinària
C1Z1A000

6,26

Subtotal:

0,100

Oficial 1a per a seguretat i salut

Rend.: 1,000
Unitats

Ma d'obra
A01H2000

46

Ma d'obra

62,14271

Unitats
A01H4000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BBL1AHA2 u

P-83

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

157,19000
157,19000

157,19000
9,43140

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-88

M9RZU011

32,01505

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant
de marc i tapa de pous de clavegueres o altres
serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter
d'alta resistència

166,62140

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

157,19000

150,48

Preu

Parcial

€

Import

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

2,200

/R x 23,38000

=

51,43600

h

Manobre especialista

2,200

/R x 20,19000

=

44,41800

Subtotal:

95,85400

P-95

95,85400

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,333

/R x 15,65000

=

Subtotal:

5,21145
5,21145

5,21145

Materials
kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

50,000

x 0,77000

=

Subtotal:

38,50000
38,50000

MBBY0001

u

38,50000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

2,39635

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

141,96180
8,51771

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-89

48

€
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
Rend.: 1,000
8.285,71
LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________

Maquinària

B0715000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

A0150000

C1101200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Col·locació de placa de senyalització vertical
provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu
o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5
m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb
mitjans manuals

150,47951

Rend.: 1,000

Unitats

12,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

/R x 20,76000

=

5,19000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 24,16000

=

6,04000

Subtotal:

YPA00F3

PA

P-91

YPAN0001

PA

P-92

YPAN0002

PA

P-93

YPAN0003

PA

P-94

YPAR0001

PA

11,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16845

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,00 %

11,39845
0,68391

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-90

11,23000

12,08236

€
partida alçada a justificar per abonament integre per
Rend.: 1,000
1.200,00
trasllat de fresadora
_____________________________________________________________________________________________________________
€
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
Rend.: 1,000
190,00
LA NETEJA DE LES OBRES DE LA FASE A
_____________________________________________________________________________________________________________
€
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
Rend.: 1,000
470,00
LA NETEJA DE LES OBRES DE LA FASE B
_____________________________________________________________________________________________________________
€
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
Rend.: 1,000
390,00
LA NETEJA DE LES OBRES DE LA FASE C
_____________________________________________________________________________________________________________
€
PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
Rend.: 1,000
1.652,67
LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
_____________________________________________________________________________________________________________

YPAS0001

PA

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

49

PARTIDES ALÇADES

XPA4OF02

PA

€
Pagament íntegre a justificar en concepte de treballs
Rend.: 1,000
1.680,00
de connexió i desconnexió d'enllumenat, de cablejat,
obra civil, i totes les altres feines necessàries per la
connexió de punts de llum existents
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA4OF03

PA

YPA0OF02

PA

€
Pagament íntegre a justificar per a confecció i
Rend.: 1,000
1.185,46
redacció del projecte elèctric
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Partida alçada a justificar manteniment abalissament
Rend.: 1,000
1.500,00
d'obres
_____________________________________________________________________________________________________________

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

DOCUMENT Nº:2
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ESCALA 1:10 (Cotes en cm.)
tram paviment existent fresat
2,00
0,50

1,50
Paviment MBC nou

ESCALA 1:10 (Cotes en cm.)

2%

Tall paviment MBC
existent amb serra

0,24
0,16

0,08

tipus C-5 de 25x15 cm

0,15

Paviment MBC existent

Paviment MBC existent

NOTA:
TOTES LES VORADES I GUALS

0,30

0,15

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA

SENSE ESCALA (Cotes en cm.)

SENSE ESCALA (Cotes en cm.)

GUAL VORERES AMPLADA < 2.10m
VORADA REMUNTABLE C-9
PERSPECTIVA

DETALL DE LA VORADA TIPUS C-9 (ILLETES)
ESCALA 1:10 (Cotes en cm.)
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ESCAIRA TIPUS "I"
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SENSE ESCALA

SENSE ESCALA
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7,5

4

4
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7

13

12

20
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ESCAIRES VORADA C-5

VORADA REMUNTABLE C-9

ESCALA 1:20 (Cotes en cm.)
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SENSE ESCALA
EXTERIOR
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35
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SENSE ESCALA

12

SENSE ESCALA

30
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7

35
25
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40

40

25

CORBA INTERIOR VORADA C-5

CORBA EXTERIOR VORADA C-5
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20

RIGOLA
PERSPECTIVA

PERSPECTIVA

SENSE ESCALA (Cotes en cm.)

SENSE ESCALA (Cotes en cm.)

VORADA C-5
ESCALA 1:10 (Cotes en cm.)

VORADA C-5
PERSPECTIVA

VORADA A-3
ESCALA 1:10 (Cotes en cm.)

SENSE ESCALA (Cotes en cm.)

SENSE ESCALA (Cotes en cm.)
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75

8

0
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30
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83 kg/ml. RADIS DE 0.5 A 9.5 m.
EN FRACCIONS DE 0.5 m.

VORADA A-3
PERSPECTIVA

0

15

10

20

20

numero pou
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CAIXA EMBORNAL
A

0.30
0.27
0.30

325
0.22
0.30
0.22
0.30

650
altura

PLANTA

325

B
SENTIT
DE
L'AIGUA

A
vista alzado

CORTE A-A
0.71
0.88

largo exterior 745

750

270
cota de paso y

310
ancho exterior

700

Recolzament min. 6 cm

NOTES:
- Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124 i reglament
AENOR RP 0023.

cota de paso x 705
vista en planta
1:10
DETALLE B

AENOR.

Tapa de registre existent

0.70

0.70

Pou de registre
1. Tapa existent enrasada amb el paviment.

Pou de registre

Variable

2. Fresat del paviment i retirada de tapa i marc.
Tapa nova

Morter
existent

0.70

0.70

Pou de registre
3. Recreixement del pou amb totxo massis o rajola fina i base de

Paviment
asfaltic

Tapa nova

Pou de registre
4.

Paviment
asfaltic

Nou paviment asfaltic
Tapa nova

existent

0.70

0.70

Pou de registre
5.

Pou de registre
6. Asfaltat general.
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CONICITAT 13 x 1000

CONICITAT: FINSA 5 MTS. 20 x 1000

PANOT DE 20x20x4 cm.

D'ANCORATGE

PANOT 0.20 x 0.20 x 0.04

CONDUCTOR FOLRAT VERD-GROC DE 400/700 V I

MORTER

XARXA GENERAL DE TERRA 35 mm2.
PLACA D'ACER
GALVANITZAT e.

COMPACTACIO DEL 95%
PROCTOR MODIFICAT

(Amplada 20 cmts.)

FINS A 4
4-5-6
Metres

>9
10-11-12
Metres

>6
7-8-9
Metres

SORRA DE RIU

> 12
13-14-15
Metres

0.60

1.00

1.20

1.20

0.60

1.00

1.20

1.20

0.60

1.00

1.00

1.20

0.40

TUB DOBLE CAPA POLIETILE

Esparrecs d'ancoratge

2
CABLE Cu DE 35 mm

ARQUETA
40x40x60cm
S/E

A

E:1/50

A'

Ep-13

2
CABLE TETRAPOLAR
Energia 0.6/1 kV

1

s/e

140

400

140

8

PLANTA
1

7

2
3
4

100

1

5

2

1-TAPA ARQUETA.

6
1.-CONDUCTOR: Coure recuit classe 2.

9

3

4

600

6

5

3
4

4-ENFOSCAT.

Alumini classe 2.
2.- MASSILLA PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA
3.- TRONETA DE REGISTRE

5-CAPA DE DRENATGE DE

(XLPE).

2

4.-SEIENT ARMADURA: Policlorur de vinil (PVC)

o PLACA D'ACER GALVANITZAT DE e= 3mm y 0.50m
DE SUPERFICIE UTIL MINIM
7.- PRESA DE TERRA
8.- ABRACADERA (4 UNITATS PER BAIXANT)

150

2
5.- CABLE DE COURE DESPULLAT DE 35mm6.-COBERTA: Policlorur de vinil (PVC)

(LLIT DE GRAVA)
5
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01.
02.

03.
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PAVIMENT

de granolumetria 2-4 cm sense fins i 0.2 m3 terra vegetal (sota paviment)
TUTORS ARBRE DE FUSTA CASTANYER
BARRERA ANTIARRELS ACANALADA 60 CM
TERRA VEGETAL

Vorera de 2,5 mts
Paviment
Barrera antiarrel acanalada

Terreny existent

Tutors arbre de fusta de castanyer

3:

perforat amb pendent de 1-2%

m3

1
graves d'arestes vives
de granolumetria 2-4 cm
sense fins i 0.2m3 terra vegetal

B
Terra vegetal

Anellat goteig( 7 goters 2.3l/h separats 33 cm
Paviment
Terreny existent

Barrera antiarrel acanalada

3:
1 m3 graves d'arestes vives
de granolumetria 2-4 cm
sense fins i 0.2m3 terra vegetal

perforat amb pendent de 1-2%

A

(N)

GUAL

GUAL GUAL

GUAL

GUAL

(N)

GUAL

GUAL GUAL

GUAL

GUAL

(N)
(N)

(N)

(N)

GUAL

GUAL

(N)

(N)

GUAL

(N)
(N)

GUAL

GUAL

GUAL GUAL

GUAL

(N)

GUAL

GUAL

(N)

GUAL

GUAL

(N)

GUAL

(N)

GUAL

GUAL
GUAL

GUAL

GUAL GUAL

GUAL

GUAL

GUAL GUAL

GUAL
GUAL

GUAL

GUAL

GUAL

GUAL

GUAL

GUAL

(N)

GUAL GUAL

GUAL

(N)

GUAL
GUAL

GUAL
GUAL

(N)

GUAL
GUAL

GUAL

GUAL

GUAL
GUAL

GUAL

PE 110

PE 32

PE 110
PE 40

40

16
0

PE

PE

PE 40

PE 110

PE 40

PE

PE 40

PE 32
PE 200

16
0

PE 40

PE 40
PE 32

32
0
PE 110

PE 110

PE 40
10
0

PE 200

PE 110

PE 200

40

PE

40

PE

PE 110

PE

PE 110

16

0

FD
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PE 40
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FD 100
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08
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16
PE

PE 160

PE 160

PE 160

PE 160

PE 315
PE 200

PE 160

PE 200

NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.
PE 40

PE 160
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

PE 160

PE 160

PE 32

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FO - Fibrociment

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

PE 32

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

0

PE 40

PE 40
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0

PE

PE 160
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PE 32
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1.- ASPECTES GENERALS.

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a
continuació relacionades, preval aquest esmentat article.

1.1.-

OBSERVACIÓ GENERAL

Relació de plecs de família a aplicar aquest article:

Amb caràcter general serà d’aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts PG.

-

Ciments

3/75 així com les modificacions posteriors que estiguin vigents a la data de licitació de les obres.

-

Productes bituminosos impermeabilitzants

En cas de discordança entre aquells i aquest Plec prevaldrà el que estigui estipulat en aquest Plec Particular.

-

Poliestirens expandits

1.2.1.2.1.-

OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS
Objecte.

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l’organització general de l’obra; en
segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d’acomplir el procés
d’execució de l’obra; i per últim, organitzar el mode i manera en què s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les
obres.
1.2.2.-

i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per
l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que
s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió de la Direcció d'Obra resoldre
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

1.3.Àmbit d’aplicació.

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del projecte “MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL
BARRI D’ÈGARA. TERRASSA”
1.2.3.-

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria

Instruccions, normes i disposicions aplicables.

GENERAL
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions i
els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es
fixen els criteris per la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a
continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un

Les obres projectades contemplen l’execució de les feines per millorar la mobilitat i la pavimentació en diferents àmbits del
barri d’Ègara de la ciutat de Terrassa.
L'objectiu principal és adequar aquests espais amb millores en la circulació dels vianants en detriment de la circulació de
vehicles, així com el compliment de les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació en l'accés i utilització dels
espais públics.
L’execució del projecte comportarà les següents actuacions:
-

Enderrocs: tall del paviment, fresat, enderroc de vorades, voreres e illetes

-

Moviment de terres: excavacions locals

-

Drenatge: reposició o nova disposició d’embornals

-

Paviments: voreres, vorades, guals, paviment podotàctil, ferms asfàltics.

-

Senyalització: horitzontal (pintura reflectora de dos components) i vertical amb plaques de làmina reflectora de
nivell 1, així com la senyalització provisional del desviament del trànsit durant l’execució de les obres.

nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea
de Lliure Canvi.
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
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-

Mobiliari urbà: papereres

En el Document núm.1. Memòria es descriuen totes les activitats del projecte i les seves característiques figuren en el
Document núm.2 . Plànols.
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1.4.-

DIRECCIÓ D'OBRA.

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir cura que els replanteigs de detall es facin
degudament.

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte estarà a càrrec d’una Direcció d’Obra
encapçalada per un tècnic titulat competent. Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa participaran en la Direcció

- Requerir, acceptar o esmenar si s’escau, els plànols d’obra que ha de formular el Contractista.

d’Obra en la mida que ho creguin convenient.

- Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, tota la documentació que, d’acord amb allò que estableix aquest Plec, el

El Director de les obres, juntament amb el seu equip, dirigirà i inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l’àmbit
de les obres, per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos i objectius que els serveis tècnics de
l’Ajuntament de Terrassa estableixin.
El Director de les obres podrà nomenar un responsable de la supervisió i seguiment dels treballs que es realitzin dins de
l’àmbit de l’obra.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa podran designar en qualsevol moment de l’execució del contracte altre personal
propi o de tercers per actuar amb el caràcter de collaborador del Director de les obres als efectes de la inspecció dels treballs
inclosos en l’àmbit d’aquesta obra i com a Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. El Contractista estarà obligat, en aquests
cas, a aportar tota la documentació, en relació amb el contracte, que li sigui reclamada per aquest personal.
En qualsevol cas, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa la podran actuar en els vials objecte d’aquest contracte
amb mitjans propis o de tercers, sense que això suposi cap dret complementari o suplementari del Contractista.
Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d’Obra gaudirà de les més àmplies
facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d’Obra:
- El contracte per a l’execució de les obres.
- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.

Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives vigents, correspongui formular al Contractista als
efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l’obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s’executi i que estimi necessàries per a tenir ple
coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d’execució i d’obra
prescrites.
- En cas d’incompliment de l'obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar al
Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d’obra que impliquin modificació d’activitats o que cregui necessàries o convenients.
- Aprovar, si s’escau, les propostes de modificacions d’obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d’estudi i formulació, per part del Contractista, d’actualitzacions del programa de Treballs
inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d’obres ocultes, abans de la
seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l’origen de l’obra executada i aprovar la corresponent certificació. Per a preparar
aquests documents s’utilitzarà el programa TCQ o altre de similar.
- Exigir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats del control i de
l’acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les
mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.

- Els quadres de preus.
- El Pressupost i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la Direcció d’Obra.
- Les modificacions, substancials aprovades per la Direcció General.
- Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d’Obra:
- Impulsar l'execució de les obres.

- Preparació de la informació d’estat i condicions de les obres, i de la valoració general d’aquestes, prèviament a la
seva recepció per part de l’òrgan competent de l’Administració.
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s’ha executat.
- El Contractista haurà d'actuar d’acord amb el Plec de Condicions Tècniques Particulars del Projecte, així com amb
les normes i instruccions complementàries que li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les
relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d’informació relacionades
amb l’execució de les obres.

- La interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució, per
a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

- Durant el desenvolupament de les obres la relació entre el Contractista i l’Administració es desenvoluparà a traves
del Director de les obres i del Delegat que nomenarà el Contractista.
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- El representant o Delegat del Contractista, amb dedicació exclusiva a aquest Contracte, estarà en possessió del títol

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l’obra projectada, a la

d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, amb experiència acreditada i capacitat

Direcció d’Obra, qui, segons la importància d’aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà als serveis tècnics de

provada per obres d’aquesta tipologia. Aquest serà necessàriament el que figuri en l’oferta, no podent ser substituït,

l’Ajuntament de Terrassa per a l’adopció de l’acord que s’escaigui. Les modificacions resoltes per la Direcció d’Obra no

exceptuant raons de malaltia, vacances o cessament com a treballador de l’empresa.

donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres.

- El personal del Contractista tindrà el caràcter de collaborador de la Direcció d’Obra, segons el previst al Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres.
- El personal que s'ocupa de l'execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d’Obra sense dret a cap
indemnització al Contractista.

1.5.-

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES.

Al cursar la proposta citada a l’apartat anterior, el Contractista haurà d’assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la
contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s’entendrà en tot
cas com a denegació a la petició formulada.
1.5.3.-

Programa de treballs.

Prèviament a la signatura de l’acta de replanteig el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest
programa de treball haurà d’ésser aprovat per la Direcció d’Obra.

1.5.1.-

Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.
El Programa de Treball comprendrà:

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d’Obra, procediran a la
comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

a) La descripció detallada de la manera en que s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb criteris constructius les
activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.

A l'acta s’hi farà constar les discrepàncies apreciades en relació al projecte definitori de les obres a executar i qualsevol altre
circumstància que pugui modificar o alterar l’execució de les obres.

b) Avantprojecte de les installacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines d’obra,
allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l’acompliment del programa.

Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l’obra. El Contractista informarà a la
Direcció d’Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al
respecte i, en cas de que els mètodes o temps d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i
temps d’executar-los.

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina al temps
de formular el programa i de la data en que estarà a l’obra així com la justificació d’aquelles característiques per a realitzar
conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar i les capacitats per a assegurar l’acompliment del
programa.

La Direcció d’Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.
d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà i
1.5.2.-

Plànols d’obra.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i
materials, el Contractista formularà els plànols detallats d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients, justificant

especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l’obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de la situació i
quantia dels emmagatzematges.

adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats

f) Relació de serveis mitjançant consulta amb les Companyies que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la

dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de

seva reposició com per a l’obtenció, en cas necessari de llicències per això.

formular-se amb l’anticipació que fixarà la Direcció d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d’obra a que es
refereixen i ser aprovats per la Direcció d’Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha
d’establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que calguin

g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el pressupost d’obra que cada
mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen
les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l’obra.

per a que es mantinguin les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al
preu ni al termini total ni als parcials d’execució de les obres.
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Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa inicialment establert sempre que,

termini per a la realització i entrega de com a mínim, tots els assajos inclosos en l’annex de Control de Qualitat del projecte

per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs la

base de la licitació.

Direcció d’Obra ho cregués convenient.

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i de les conseqüències que aquests produeixin, produïts pels

El contractista tindrà específicament en compte els terminis de realització per part del laboratori i validació per part de la

incompliments dels terminis fixats per l’entrega dels assajos de control de qualitat del Pla de Control de Qualitat de les Obres

Direcció d’Obra dels assajos de control de qualitat de les obres, en el programes de treball que formuli.

i que es repercuteixin sobre el contractista d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984).

A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució que la Direcció

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes

d’Obra cregui convenient.

de treball utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d’això disposarà:

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i

-

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s’assenyali.

-

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni

instruccions que li dicta la Direcció d’Obra.
1.5.4.-

Control de qualitat.

la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Direcció d’Obra, com a incorregibles en què quedi compromesa la
seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades amb la conseqüent penalització econòmica i rebaixa dels preus. El

Objecte
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents unitats d’obra i
materials utilitzats en les obres.
Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el contractista.
La Direcció d’Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol
moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les despeses que això produiria no
seran d’abonament al Contractista.
En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l’inici de l’obra s’actualitzarà
aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista executarà al seu càrrec aquest Pla d’Autocontrol de
Qualitat actualitzat.

Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per la Direcció d’Obra, a no ser que prefereixi enderrocar i
construir les unitats defectuoses pel seu compte i d’acord amb les condicions del contracte.
-

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i

reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser
reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció d’Obra podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del
Contractista.
La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d’aquestes, realitzar quantes proves cregui
adients per a comprovar el compliment de condicions i l’adequat comportament de l’obra executada. Aquestes proves es
realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin
per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les

La Direcció d’Obra supervisarà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, analitzant-ne i validant-

proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra.

ne els resultats.
Independentment dels assajos inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf anterior, l’Administració
executarà els assaigs que fixi el la Direcció d’Obra en el marc del Pla de Control de Qualitat de l’Obra i a partir del nivell
mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris
dels seus serveis tècnics o en els laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El
cost d’aquests assaigs es repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’u (1%) per cent del
pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la resta abonable

1.5.5.-

Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs.

El Contractista és obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació
de l’adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per
la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per
a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder
absentar-se de la zona d’obres.

mitjançant la partida alçada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació
En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la Direcció d’Obra, una
proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de Qualitat de les obres i on es fixi un

de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al
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Contractista pogués causar l'exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de

1.5.7.-

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.

tot el personal assignat a l’obra.
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de vehicles al tall de treball des de
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, no podrà el Contractista
disposar per a l’execució d’altres treballs, ni retirar-la de la zona d’obres, excepte expressa autorització de la Direcció

la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d’allò que estableixin els
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.

d’Obra. Específicament s’inclou el fet que el Contractista no podrà marxar de l’obra sense haver acabat d’executar les
unitats respectives un cop hagi començat la seva execució, sense l’expressa autorització de la Direcció d’Obra.

El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per causa d’una senyalització dels
treballs insuficient o inadequada.

El contractista realitzarà un aixecament taquimètric per executar i comprovar les regularitzacions del ferm tan abans com
després de la collocació de la capa de rodament. Aquest taquimètric contrastarà i complementarà l’estudi previ fet a nivell

1.5.8.-

Treballs nocturns.

de projecte i el seu treball està inclòs dins els preus dels materials per a ferms.
La Direcció facultativa podrà decidir sobre la possibilitat d’executar algunes de les tasques compreses en el present projecte
El contractista dispondrà dels mitjans necessaris per executar les obres en l’horari que fixi la Direcció d’Obra sense poder

en horari nocturn, en cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit.

reclamar increment de preus per aquest motiu. Per tant a la seva oferta es suposen incorporades totes les despeses
originades pel treball en horari nocturn o festius.
El contractista també estarà a disposició per executar les peticions fetes per la Direcció d’Obra sense tenir dret a cap

El Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació per aquest concepte.
1.5.9.-

Seguretat i salut al treball.

suplement d’abonament per aquest transport de maquinària o altres despeses, sempre i quan aquestes unitats d’obra
estiguin reflectides als quadres de preus.

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la
seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24

Aniran a càrrec del Contractista sense cap tipus d’abonament addicional tots aquells aspectes relacionats amb la

d’octubre (BOE 25/10/97).

conservació i manteniment del tram de carretera en obra, incloent qualsevol tipus d’accident i la seva ajuda a la vialitat així
com altres actuacions de conservació ordinària que siguin necessàries per mantenir un correcte nivell de servei i de
seguretat viària del la carretera en obra.

D’acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual
desenvolupi i adapti "L’estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes
en que desenvolupi els treballs.

1.5.6.-

Informació a preparar pel contractista.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres.

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’Obra informes sobre els treballs de
projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.

El Contractista complirà totes les obligacions laborals, que estableixi la legislació vigent, amb el seu personal. Totes les
seves installacions i mitjans de treball, així com les metodològiques d’execució de les operacions que realitzi, compliran els

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció d’Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del

requisits de les normes de seguretat i higiene en el treball, en particular de la Llei 31/1995 i del Reglament de prevenció de
riscos laborals, l’ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l’inici de les obres, així com les de definició d’aquelles
activitats o parts d’obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra prèviament a la seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del document que reflexi l’estat final de les obres, a redactar
per la Direcció d’Obra, amb la collaboració del Contractista que aquesta cregui convenient.

1.5.10.- Afeccions al medi ambient.

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin
mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes
fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment
o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la

La DGC no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i, en
tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades les

zona d’obra es produiran de mode que només s’afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pollució fònica.

anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.
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El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres difícilment

Si no hagués avís amb antelació, el contractista es veurà obligat a acceptar les decisions de l’Administració sobre el

identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els

particular.

danys causats seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
1.6.2.-

Abonament de les obres.

El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, hidrosembrats i d'altres,
encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l’accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva
realització.

Preus unitaris.
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als amidaments per obtenir
l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra.

1.5.11.- Afeccions al trànsit.

La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al trànsit siguin

incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats

mínimes. Així, en la planificació dels treballs es tindran en compte específicament la coordinació entre les diferents unitats

totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.

d’obra segons les afectacions de trànsit que suposin.

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s’emprin hipòtesi no

El Contractista serà responsable únic de els afeccions de trànsit que produeixi, havent de canviar els medis i mètodes

coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de

utilitzats seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria, en cas que

maquinària, transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de

aquests ho considerin oportú.

materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podent argüir-se com a
base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

1.5.12.- Abocadors.

Altres despeses per compte del contractista.
El Contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador per la Direcció
d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents despeses,
a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.

1.5.13.- Execució de les obres no especificades en aquest plec.

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés.

L’execució de les unitats d’obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de Prescripcions

- Les despeses de taquimetria per realitzar les regularitzacions del ferm tant abans com després de la collocació de la

Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò
que ordeni la Direcció d’Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars.

1.6.-

AMIDAMENT I ABONAMENT.

capa de rodament.
- Les despeses derivades de l’execució de les obres en horari fora del habitual.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els

1.6.1.-

Amidament de les obres.

requisits vigents per a l'emmagatzematge d’explosius i carburants.

La Direcció de l’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.

l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

- Les despeses de conservació de desguassos.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments.

- Les despeses de subministrament, collocació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes,
el Contractista està obligat a avisar a la Direcció d’Obra amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les

proporcionar seguretat dins de les obres. S’inclouen en aquest supòsit la senyalització horitzontal provisional d’obra.
- Les despeses de remoció de les installacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan es finalitzi.

corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el
Contractista o el seu delegat.
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- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’installacions per al subministrament de l’aigua i energia elèctrica
necessaris per a les obres.
- Les despeses de demolició de les installacions provisionals.
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest
pels corresponents assaigs i proves.
- Les despeses de visat en el corresponent collegi professional de les funcions de delegat d’obra.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall.
- Les despeses originades en cas de retirada dels equips i maquinària de treball per la seva mala execució, per
condicionants de trànsit o per condicionants climatològics adversos.
- El pagament de les autoritzacions a altres organismes i els seus respectius tràmits i documentació associada que es
generin en la zona d’influència d’obres durant el període d’execució de les mateixes.

Agost de 2018

Els Enginyers Autors del Projecte
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B - MAT
TERIALS
B0 - MA
ATERIALS BÀSICS
B
B01 - L
LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
5.- C
OPERA
RACIONS DE CONTROL:
s de l'inici de l'ob
Abans
bra i si no
o es tenen antecedent
ts de l'aig
gua que es vol utilit
tzar, o
es te
enen dubtes, s'ha d' analitzar l'aigua pe
er determin
nar:
- Ex
xponent d'h
hidrogen pH
H (UNE 8395
52)
- Co
ontingut de
e substànci
ies dissolt
tes (UNE 83
3957)
- Co
ontingut de
e sulfats, expressats
s en SO4 (U
UNE 83956)
- Co
ontingut en
n ió clor C
Cl- (UNE 71
178)
- Co
ontingut d'
'hidrats de
e carboni (UNE
(
7132)
- Co
ontingut de
e substànci
ies orgàniq
ques solubl
les en èter
r (UNE 7235
5)
En c
cas d'util
litzar aigu
ua potable
e de la x
xarxa de subministra
s
igatori
ament, no serà obli
reali
itzar els assajos an
nteriors.
En a
altres caso
os, la DF o el Respo
onsable de la recepc
ció en el c
ntrals de f
formigó
cas de cen
prepa
arat o de prefabrica
ats, s'ha de disposa
ar la real
lització de
els assajo
os en labor
ratoris
emplats en
conte
n l'apartat
t 78.2.2.1
1 de l'EHE
E, per tal
l de compr
rovar el compliment de les
espec
cificacions de l'art
ticle 27 de l'EHE.

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
Aigües utilitzade
es per algu
un dels uso
os següents
s:
- Confe
ecció de fo
ormigó
- Confe
ecció de mo
orter
- Confe
ecció de pa
asta de gui
ix
- Reg d
de plantaci
ions
- Congl
lomerats de
e grava-cim
ment, terra
a-ciment, grava-emuls
g
sió, etc.
- Humec
ctació de bases
b
o sub
bbases
- Humec
ctació de peces
p
ceràm
miques, de ciment, et
tc.
ERÍSTIQUES GENERALS:
CARACTE
Poden s
ser utilit
tzades les aigües po
otables i les sanci
ionades com
m a acceptables per
r la
pràctic
ca.
Es pode
en utilitz
zar aigües de mar o salines anàlogues per a la
a confecci
ió o curat
t de
formigo
ons sense armadura.
a
P
Per a la co
onfecció de
e formigó armat
a
o pre
etesat es prohibeix
p
l'ús
d'aquestes aigües
s, tret del
l cas que es
e facin es
studis espe
ecials.
Es podr
rà utilitzar aigua reciclada provinent del renta
at dels ca
amions for
rmigonera a la
pròpia central de
e formigó, sempre qu
ue compleixi les esp
pecificacio
ons anteriors i la seva
at sigui <=
= 1,3 g/m3 i la densi
itat total sigui <=1,1 g/cm
densita
L'aigua
a a utilitz
zar tant en
n el curat com en la
a pastada del
d
formigó
ó, no ha de
e contenir cap
substàn
ncia perjud
dicial en q
quantitats que pugui
in afectar a les pro
opietats de
el formigó o a
la prot
tecció de l'armat.
l
Si ha d
d'utilitzar
r-se per a la confe
ecció o el curat de formigó o de morter
rs i no hi
i ha
anteced
dents de la
a seva util
lització o aquesta pr
resenta alg
gun dubte s'haurà
s
de verificar
r que
acomple
eix totes aquestes
a
ca
aracterísti
iques:
- Expon
nent d'hidr
rogen pH (U
UNE 83952):
: >= 5
- Total
l de substà
àncies diss
soltes (UNE
E 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfa
ats, expres
ssats en SO
O4- (UNE 83
3956)
- Ci
iment tipus
s SR: <= 5 g/l (5.00
00 ppm)
- Al
ltres tipus
s de ciment
t: <= 1 g/l
l (1.000 ppm)
p
- Ió cl
lor, expres
ssat en Cl- (UNE 7178
8)
- Ai
igua per a formigó ar
rmat: <= 3 g/l (3.0
000 ppm)
- Ai
igua per a formigó pr
retesat: <=
< 1 g/l (1.000
(
ppm)
)
- Ai
igua per a formigó en
n massa amb
b armadura de fissura
ació: <= 3 g/l (3.0
000 ppm)
- Hidra
ats de carb
boni (UNE 7
7132): 0
- Subst
tàncies org
gàniques so
olubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor
r total apo
ortat per c
components d'un formi
igó no pot superar:
- Prete
ensat: <= 0,2% pes d
de ciment
- Armat
t: <= 0,4%
% pes de ci
iment
- En ma
assa amb ar
rmadura de fissuració
ó: <= 0,4%
% pes de ciment

ERIS DE PRESA DE MOS TRES:
CRITE
Els controls s'han de realitzar
r segons l
les instru
uccions
reali
itzant-se la presa d
de mostres segons la UNE 83951.

de
e

la

DF i la

norm
ma

EHE,

RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
No s 'ha d'acce
eptar l'aig
gua que no compleixi les especificacions
s, ni per a l'amasat ni per
al cu
urat.

B03 - GRANULA
ATS
B031
1 - SORRES
S
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
B0310
0000,B0310500,B03110 10,B0312500.
ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
ies, roques
Sorra
nt de roque
es calcàri
s granítiques, marbr
res blancs i durs, o sorra
a proceden
us de la co
galment
proce
edent del reciclatge
e de residu
onstrucció i demolic
ció en una planta leg
quest tipus
u.
autor
tament d'aq
s de residu
ritzada per al tract
S'han
pus següents:
n considerat els tip
- So
orra de mar
rbre blanc
ons, d'orig
- So
orra per a confecció de formigo
gen:
Sorra
a per a confecció de
e formigons, d'origen
n:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
s
orra per a confecció de morters
- So
b canonades
- So
orra per a reblert de
e rases amb
s
nstrucció i demolicions
- So
orres proce
edents de r
reciclatge de residus
s de la con

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
F les pedr
pòsits d'on
El c
contractist
ta ha de so
otmetre a l'aprovaci
ió de la DF
reres o dip
n s'han
ts els ele
tificatius que cregu
ués conveni
d'obt
tenir els àrids, ap
portant tot
ements just
ients o
altres:
que l
li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'a
- Cl
lassificaci
ió geològic
ca.
- Es
studi de mo
orfologia.
- Ap
plicacions anteriors.
.
quelles pro
, obligarie
La DF ha de po
oder refusa
ar totes aq
ocedències que, al se
eu criteri,
en a un
uessin.
contr
rol massa freqüent d
dels materials que se
e n'extragu
a.
Els g
r forma arrodonida o polièdrica
grànuls han de tenir

2.- CON
NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
Submini
istrament i emmagatze
ematge: De manera que
e no s'alte
erin les se
eves condic
cions.
3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
Real De
ecreto 1247
7/2008, de 18 de jul
lio, por el
l que se aprueba
a
la Instrucció
ón de Horm
migón
Estruct
tural (EHE-08).
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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La comp
posició gr
ranulomètri
ica ha de ser l'ade
equada al seu ús, o si no consta, la que
estable
eixi explíc
citament la
a DF.
No ha d
de tenir ma
argues o al
ltres mater
rials estra
anys.
Conting
gut de piri
ites o d'al
ltres sulfu
urs oxidabl
les: 0%
Conting
gut de matè
èria orgàni
ica (UNE-EN
N 1744-1): Color més
s clar que el patró
Conting
gut de terr
rossos d'ar
rgila (UNE 7133): <=
= 1% en pes
s
Els àri
ids no han
n de ser reactius amb
a
el cim
ment. No s'utilitzar
s
ran àrids procedents
s de
roques toves, fri
iables, po
oroses, etc
c., ni els
s que cont
tinguin nòd
duls de gu
uix, compo stos
os, sulfurs
s oxidables
s, etc, en quantitats
s superiors
s a les con
ntemplades a l'EHE
ferroso
Els àri
ids recicla
ats hauran de complir
r amb les especifica
acions de l'article
l
2 de l'EHE
28
E. A
més, el
ls que prov
vinguin de formigons
s estructur
rals sans, o de resi
istència el
levada, han
n de
ser ade
equats per a la fabr
ricació de formigó reciclat
r
es
structural,
, complint
t una sèrie
e de
requisi
its:
nsió mínima
a permesa = 4 mm
- Dimen
- Terro
ossos d'arg
gila per a un formigó
ó amb menys
s del 20% d'àrid reciclat: <=
= 0,6%
- Terro
ossos d'arg
gila per a un formigó
ó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absor
rció d'aigu
ua per a un
n formigó amb
a
menys del
d
20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absor
rció d'aigu
ua per a un
n formigó amb
a
més del
l 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coefi
icient de Los
L
Ángeles
s: <= 40
- Conti
inguts màxi
ims d'impur
reses:
- Ma
aterial cer
ràmic: <= 5% del pes
s
- Pa
artícules lleugeres:
l
<= 1% del
l pes
- As
sfalt: <= 1% del pes
s
- Al
ltres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les espec
cificacions
s no citade
es, es man
ntenen els establerts
s en l'art
ticle
l'EHE.
28 de l
DE MARBRE BLANC:
B
SORRA D
Barreja
a amb granu
ulats blanc
cs diferent
ts del marb
bre:

- Pe
er formigon
ns d'alta r
resistència
a: < 40
- Fo
ormigons en
n massa o a
armats amb Fck<=30 N/
/mm2: < 50
0
Els àrids no han de pre
esentar reactivitat potencial amb els à
àlcalis del
l formigó. Per a
compr
ealitzar en
e primer l
lloc un an
nàlisi petr
rogràfic, per a obte
enir el
rovar-ho, s'ha de re
s de react
tipus
tivitat que
e, en el seu
s
cas, pu
uguin prese
entar. Si d'aquest estudi
e
es d
dedueix
la p
possibilita
at de rea
activitat àlcali
à
s
sílice o àlcali
à
si
ilicat, s'
'ha de rea
alitzar
l'ass
saig descr
rit a l'UN
NE 146.508
8 EX. Si el tipus de reacti
ivitat pote
encial és àlcali
carbo
onat, s'ha de realit
tzar l'assaig descrit
t a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La co
estar compr
resa dins d
del fus seg
güent:
orba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'e
+-------------------------------------+
-------------------- -------------------¦
¦
es,en els t
tamisos
¦
Material retingut acumulat, en % en pe
¦ Lím
----------------------------------¦
mits ¦-------------- -------------------¦ 4 mm ¦ 2 m
¦
mm ¦ 1 mm
m ¦ 0,5 mm
m ¦ 0,25 mm
m ¦ 0,125 m
mm ¦ 0,063 mm ¦
--¦---------¦----------¦----------¦
-----¦--------¦----- ---¦--------¦------¦---erior¦
0
¦
4
¦
40
¦
¦Supe
¦
16
¦
70
¦
77
¦
(1)
erior¦
15
¦
38
¦
82
¦
¦
60
¦
94
¦
100
¦
100
¦Infe
+-------------------------------------+
-------------------- -------------------(1) A
en funció del
d
tipus i origen de
e l'àrid.
Aquest valor varia e
SORRA
RA DE PEDRA
A GRANÍTICA
A PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGO
ONS:
Conti
ingut màxim de fins que passen pel tamís
s 0,063 mm (UNE-EN 93
33-1):
- Gr
ranulat gru
uixut:
- Qualsevol
l tipus: <
<= 1,5% en pes
ranulat fí:
:
- Gr
- Granulat arrodonit:
: <= 6% en
n pes
queig no ca
alcari per
r a obres sotmeses a exposició
ó IIIa,b,c
c, IV o
- Granulat de matxuqu
alguna cl
lasse espec
cífica d'ex
xposició: <
<= 6% en pe
es
ió I,IIa,b
queig no calcari per
r a obres sotmeses a exposici
b o cap
- Granulat de matxuq
ó: <= 10% e
classe es
specífica d
d'exposició
en pes
Equiv
valent de sorra (EAV
V)(UNE_EN 933-8):
b o cap cla
ífica d'exp
- Pe
er a obres en ambient
ts I, IIa,b
asse especí
posició: >= 70
- Re
esta de cas
sos: >= 75
5
Absor
rció d'aigua (UNE-EN
N 1097-6): <= 5%

0%

PER A LA CO
ONFECCIÓ DE
E FORMIGONS
S:
SORRA P
er a
Es deno
omina sorra
a a la barr
reja de les diferent
ts fraccion
ns d'àrid fi
f que s'ut
tilitzen pe
la conf
fecció del formigó
Designa
ació: d/D - IL - N
d/D: Fr
racció gran
nulomètrica
a, d tamany
y mínim i D tamany mà
àxim
IL: Pre
esentació, R rodat, T triturat (matxuquei
ig) i M bar
rreja
N: Natu
uralesa de
e l'àrid (
(C, calcar
ri; S, sil
lici; G,granític; O,
, ofita; B,
B
basalt;
; D,
dolomít
tic; Q, tra
aquita; I, fonolita; V, varis; A, artific
cial i R, reciclat
Mida de
els granuls
s (Tamís 4 UNE-EN 933
3-2): <= 4 mm
Materia
al retingut
t pel tamís
s 0,063 (UN
NE_EN 933-2
2) i que sura
s
en un líquid de pes espec
cífic
20 kN/m
m3 (UNE EN 1744-1): <
<= 0,5% en pes
Compost
tos de sofr
re expressa
ats en SO3 i referit
ts a granul
lat sec (U
UNE-EN 1744
4-1): <= 1%
% en
pes
Reactiv
vitat poten
ncial amb e
els àlcalis
s del cimen
nt (UNE 146
6507-2)
Sulfats solubles en àcid, e
expressats en SO3 i referits
r
al
l granulat sec (UNE-E
EN 1744-1) : <=
n pes
0,8% en
Clorurs expressat
ts en Cl- i referits al granula
at sec (UNE
E-EN 1744-1
1):
igó armat o en massa amb armadu
ures de fis
ssuració: <= 0,05% en pes
- Formi
- Formi
igó pretesa
at: <= 0,03
3% en pes
Ió clor
r total apo
ortat per c
components d'un formi
igó no pot superar:
- Prete
ensat: <= 0,2% pes d
de ciment
- Armat
t: <= 0,4%
% pes de ci
iment
- En ma
assa amb ar
rmadura de fissuració
ó: <= 0,4%
% pes de ciment
Estabil
litat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdu
ua de pes amb
a
sulfat sòdic: <=
= 10%
- Pèrdu
ua de pes amb
a
sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes am
mb sulfat m
magnèsic (UNE-EN
(
136
67-2) quan el formig
gó estigui sotmès a una
ió H o F, i l'àrid fi
i tingui un
na absorció
ó d'aigua >1%:
>
<= 15
5%
classe d'exposici
ient de fri
iabilitat (
(UNE 83115)
Coefici

NS:
SORRA
RA DE PEDRA
A CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ D
DE FORMIGON
Conti
ingut màxim de fins que passen pel tamís
s 0,063 mm (UNE-EN 93
33-1):
- Gr
ranulat gru
uixut:
- Qualsevol
l tipus: <
<= 1,5% en pes
- Gr
ranulat fí:
:
n pes
- Granulat arrodonit:
: <= 6% en
ri per a o
eses a expo
a,b,c,IV o alguna
ueig calcar
obres sotme
osició IIIa
- Granulat de matxuqu
ó: <= 10% e
classe es
specífica d
d'exposició
en pes
ri per a ob
eses a expo
Ia,b o cap classe
ueix calcar
osició I,II
bres sotme
- Granulat de matxuqu
6% en pes
específic
ca d'exposi
ició: <= 16
Valor
r blau de metilè(UNE
E 83130):
ió I,IIa,b
asse espec
xposició: <
- Pe
er a obres sotmeses a exposici
b o cap cla
cífica d'ex
<= 0,6%
en
n pes
- Re
esta de cas
sos: <= 0,3
3% en pes
RS:
SORRA
RA PER A LA
A CONFECCIÓ
Ó DE MORTER
La co
omposició granulomèt
trica ha de quedar di
intre dels límits seg
güents:
-------------------- -------------------+----------+
Condicion
¦ Ta
tge en ¦
ns
¦
amís
¦ Percentat
¦
¦ UNE
passa
¦
E 7-050 ¦ pes que p
¦
mm
¦
¦
m
mís
¦
pel tam
¦----------¦
--------¦----------- -------¦-----------A = 10
A
¦
5
5,00
¦
¦
00
¦
¦
2
= 100 ¦
B
2,50
¦
¦ 60 <= B <=
¦
1
¦
= 100 ¦
C
1,25
¦ 30 <= C <=

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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¦
0,6
63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
0
¦
0
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
0
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
5
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
------¦------------------¦------------------¦
¦-----¦
res
¦
¦ C - D <= 50
¦ Altr
¦
con
ndi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cio
ons
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida de
els grànuls
s: <= 1/3 del gruix del junt
Conting
gut de matè
èries perju
udicials: <= 2%

CONDI
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
trega de granulat a l'obra ha d'ana
L'ent
ar acompan
nyada d'un
n full de subminist
trament
orcionat pel
egüents
propo
p
submini
istrador, en el que
e hi han de
d constar com a mínim les se
dades
s:
- Id
dentificaci
ió del subm
ministrador
r
- Nú
úmero del certificat
c
de marcatg
ge CE o ind
dicació d'a
autoconsum
- Nú
úmero de sè
èrie de la fulla de subministra
s
ament

GRANULA
ATS PROCEDE
ENTS DE REC
CICLATGE DE
E RESIDUS DE
D LA CONST
TRUCCIÓ I DEMOLICIONS
D
S:
El mate
erial ha de
e procedir d'una plan
nta autorit
tzada legal
lment per al
a tractame
ent de res idus
de la c
construcció
ó.
El mate
erial no ha
a de ser s
susceptible
e de cap me
ena de met
teorització
ó o d'alter
ració físic
ca o
química
a sota les condicions
s més desf
favorables que presum
miblement es puguin donar al lloc
d'utili
ització.
l
amb l'aigua, a dissoluci
ions que puguin
p
caus
sar danys a estructu
ures,
No han de donar lloc,
de ferms, o contamina
ar el sòl o corrents d'aigua.
capes d
S'ha co
onsiderat que
q
l'ús se
erà el rebl
lert de ras
ses amb can
nonades.
Per a q
qualsevol utilització
u
ó diferent
t d'aquesta
a, es requereix l'ac
cceptació expressa
e
de
e la
direcci
ió facultat
tiva i la
a justific
cació mitjançant els assaigs que pert
toquin que
e es
ixen les co
ondicions r
requerides per a l'us
s al que es
s pretén de
estinar.
complei

- No
om de la ca
antera
- Da
ata del lli
iurament
- No
om del peti
icionari
- De
esignació de
d l'àrid s
segons l'ar
rticle 28.2
2 de l'EHE
- Qu
uantitat de
e granulat subministr
rat
- Id
dentificaci
ió del lloc
c de submin
nistrament
El f
fabricant ha de pro
oporcionar la
toler
ubministrat.
ràncies de l'àrid su

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON
Submini
istrament i emmagatze
ematge: De manera que
e no s'alte
erin les se
eves condic
cions.
Cada re
emesa de so
orra s'ha d
de descarre
egar en una
a zona ja preparada
p
d sòl sec.
de
.
Les sor
rres de tip
pus diferen
nts s'han d'emmagatze
d
emar per se
eparat.
Els àri
ids s'han d'emmagatze
d
emar de tal
l manera que
q
quedin protegits contra la contamina
ació,
i evita
ant la sev
va possibl
le segregació, sobre
etot duran
nt el seu transport.
. Es reco mana
emmagat
tzemar-los sota cober
rt per evi
itar els ca
anvis de temperatura
t
a del gran
nulat, i en
n un
terreny
y sec i ne
et destina
at a l'api
ilament del
ls àrids. Les sorre
es d'altres tipus s 'han
d'emmag
gatzemar pe
er separat.

infor
rmació

rel
lativa

a

l
la

granulo
ometria

i

a

les

El s
subministra
ador ha de posar a disposició
d
de la DF en
e el cas que aquest
ta ho sol·l
liciti,
edita el m
E, segons el sistem
ma d'avalua
la d
documentaci
ió següent,
, que acre
marcatge CE
ació de
partat 7.2. 1 del CTE:
confo
ormitat aplicable, d
d'acord amb el que di
isposa l'ap
ltres treba
res públiqu
icació de F
- P
Productes per
p
a carre
eteres i al
alls d'obr
ues i edifi
Funcio:
ts de segu
t estrictes
uisits que han de
Aplic
cacions qu
ue exigeixe
en requisit
uretat molt
s*. * Requ
nts i nor
s de cada
ser definits per lleis
s, reglamen
rmes administratives
s nacionals
a estat
re,
membr
bricació de producte
es de formi
ricat, carr
reteres
- P
Productes per
p
a edifi
icació, fab
igó prefabr
ques de Fu
icacions q
xen requis
i al
ltres treballs d'obr
res públiq
uncio: Apli
que exigeix
sits de
uisits que han de ser definit
segur
retat molt
t estrictes
s*. * Requ
ts per lleis, reglam
ments i
norme
mes administratives n
nacionals de
d cada est
tat membre:

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
SORRA P
PER A LA CO
ONFECCIÓ DE
E FORMIGONS
S:
Real De
ecreto 1247
7/2008, de 18 de jul
lio, por el
l que se aprueba
a
la Instrucció
ón de Horm
migón
Estruct
tural (EHE-08).

- Sistema 2+: Decla
aració de Prestacions
s
bricació de producte
es de formi
ricat, carr
- P
Productes per
p
a edifi
icació, fab
igó prefabr
reteres
acions que no exigei
ixen requis
i al
ltres treba
alls d'obre
es públiques de Func
cio: Aplica
sits de
uisits que han de ser definit
segur
retat molt
t estrictes
s*. * Requ
ts per lleis, reglam
ments i
norme
mes administratives n
nacionals de
d cada est
tat membre,

SORRA P
PER A LA CO
ONFECCIÓ DE
E MORTERS:
Real De
ecreto 1247
7/2008, de 18 de jul
lio, por el
l que se aprueba
a
la Instrucció
ón de Horm
migón
Estruct
tural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003
3 Áridos pa
ara hormigó
ón.
Real De
ecreto 314/2006, de 17 de mar
rzo, por el
e que se aprueba el
e Código Técnico de
e la
Edifica
ación Parte
e 2. Docume
ento Básico
o de Seguri
idad estruc
ctural Fábr
rica DB-SE-F.

ltres treba
res públiqu
icació de F
alls d'obr
- P
Productes per
p
a carre
eteres i al
ues i edifi
Funcio:
estric
q
Aplic
cacions qu
ue no exige
eixen requisits de s
seguretat molt
m
ctes*. * Requisits
R
que han
inistrative
ls de cada
de s
ser definit
ts per lle
eis, reglaments i no
ormes admi
es nacional
a estat
membr
re:

GRANULA
ATS PROCEDE
ENTS DE REC
CICLATGE DE
E RESIDUS DE
D LA CONST
TRUCCIÓ I DEMOLICIONS
D
S:
Decret Legislatiu
u 1/2009, de 21 de juliol, pe
el qual s'
'aprova el Text refó
ós de la Llei
regulad
dora dels residus.
r

- Sistema 4: Declar
ració de Prestacions
tat CE s'ha
ar d'acord amb la Dir
rectiva 93/
ímbol de marcatge
El sí
m
de
e conformit
a d'estampa
/68CE i
cte o sobr
a, embalatg
entació com
ha d
d'estar vis
sible sobre
e el produc
re etiqueta
ge o docume
mercial
i ha d'anar acompanyat d
de la següent informa
ació:

RES USOS:
SORRES PER A ALTR
ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.
No hi h

anisme de c
ió
- Nú
úmero d'ide
entificació
ó de l'orga
certificaci
NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
5.- CON
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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- Nom o marca d'i
identificac
ció i direc
cció del fa
abricant

- Su
ulfats solu
ubles en àc
cid (UNE-EN
N 1744-1).

- Les d
dues últime
es xifres d
de l'any d'
'impressió del marcatge

- Co
ontingut d'
'Ió CL- (UN
NE-EN 1744-1).

- Refer
rència a la
a norma (UN
NE-EN 12620
0)

- As
ssaig petro
ogràfic

- Descr
ripció del producte (
(nom genèri
ic, materia
al, ús previst)

- Re
eactivitat potencial amb els àl
lcalis del ciment (UN
NE 146-507 i UNE 146-508).

- Desig
gnació del producte

- Eq
quivalent de
d sorra (U
UNE-EN 933-8).

- Infor
rmació de les
l
caracte
erístiques essencials
s aplicables

- Ab
bsorció d'a
aigua (UNE-EN 1097-6)
).

A la do
ocumentació
ó del marca
atge haurà d'indicar:

- As
ssaig d'ide
entificació
ó per raigs
s X.

- Nom d
del laborat
tori que ha
a realitzat
t els assaj
jos

- Pè
èrdua de pe
es amb sulf
fat magnèsi
ic (UNE-EN 1367-2)

- Data d'emissió del certif
ficat

- As
ssaig granu
ulomètric (
(UNE-EN 933
3-2)

- Garan
ntia de que
e el tracta
ament estad
dístic és l'exigit
l
en el marcatge

- Co
oeficient de
d friabili
itat (UNE 83115)
8

l cas que hi hagi à
- Estud
di de fins
s que justi
ifiqui expe
erimentalme
ent el seu
u ús, en el
àrids
que n
no compleix
xen amb l'a
article 28.
.4.1.

Un c
cop s'hagi realitzat
t l'apilam
ment, s'ha de realit
tzar una i
inspecció visual, i si es
consi
han de prendre mostre
es per real
litzar els assaigs co
orresponent
ts.
idera necessari, s'h

L'àrid reciclat ha
h d'inclou
ure en la seva
s
docume
entació:

S'ha de poder
r acceptar
r la sorra
a que no compleixi
i amb els requisits
s sempre
mitja
ançant rentat, criba
atge o mescla, assole
eixi les co
ondicions e
exigides.

i

quan

- Natur
ralesa del material
ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES:
- Plant
ta producto
ora de l'àr
rid i empre
esa transpo
ortista de la runa
Els c
controls s'han de re
ealitzar segons les i
instruccion
ns de la DF
F i la norm
ma EHE.
- Presè
ència d'imp
pureses
ACIONS EN C
MPLIMENT:
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
CAS D'INCOM
- Detal
lls de la seva
s
proced
dència
a
No s
s'ha d'acce
eptar la so
orra que no
n compleix
xi totes les especif
ficacions indicades
i
al plec
a no s'ajus
stabliment de les
de c
condicions. Si la gra
anulometria
sta a la utilitzada
u
per a l'es
var noves f
e treball.
ficacions aprovades, s'hauran de project
dosif
tar i aprov
fórmules de

- Altre
e informaci
ió que resu
ulti rellev
vant
OPERACIONS DE CON
NTROL:

t de sorra sigui infe
erior a:
'han d'utilitzar àri ds fins els quals l' equivalent
No s'
Els àri
ids han de disposar del marcat
tge CE, de
e tal mane
era que la comprovac
ció de la seva
idoneït
tat per al seu ús es farà mitj
jançant un control documental
d
del marcat
tge per tal
l de
determi
inar el com
mpliment de
e les espec
cificacions
s del proje
ecte i de l'article
l
2 de l'EHE
28
E.

espe
- 70
0, en obres
s sotmeses a les classes I, II
Ia o IIb, i no sotmes
ses a cap classe
c
ecífica
d'
'exposició

En el cas d'àri
ids d'autoconsum, el
l Construc
ctor o el Subminist
trador ha d'aportar
r un
certifi
icat d'assa
aig, de com
m a màxim tres
t
mesos d'antiguit
tat, realit
tzat en un laborator i de
l dels cont
templats e
en l'articl
le 78.2.2.1
1 de l'EHE
E, que verifiqui el compliment
t de
control
pecificacio
ons de l'àr
rid submini
istrat resp
pecte l'art
ticle 28 de
e l'EHE.
les esp

- 75
5, en la re
esta de cas
sos
nts del m
ies o de roques
En c
cas que les
l
sorres
s proceden
matxuqueig de roque
es calcàri
, s'han de
dolom
mítiques que
q
no com
mpleixin l'especifica
ació de l'equivalent
t de sorra,
e poder
(UNE
t:
accep
ptar si l'assaig del blau de metilè
m
E-EN 933-9) compleix el següent

La DF h
ha de poder
r valorar e
el nivell de
d garantia del dist
tintiu, i en
e cas de no
n disposa r de
suficie
ent inform
mació, ha de poder determina
ar l'execu
ució de comprovacio
c
ons mitjan
nçant
assaigs.

e específic
- Pe
er a obres amb classe
e general d'exposici
ió I, IIa o IIb (i se
ense classe
ca): <=
0,
,6% en pes

La DF, a més, ha de valorar
r si realitzar una inspecció
i
a la planta
a de fabric
cació, a p
poder
bans del su
ubministra de l'àrid,
, per compr
rovar la id
doneïtat pe
er a la sev
va fabrica
ació.
ser, ab
En cas necessari,
, la DF h
ha de poder
r realitza
ar els assaigs següe
ents per a verificar
r la
conform
mitat de le
es especifi
icacions:

- Re
esta de cas
sos: <= 0,3
3% en pes
s superior als valors
s anteriors
esentin dub
Si el
l valor del blau de metilè fos
s, i es pre
btes de
, s'ha de poder real
litzar un a
la p
presència d'argila
d
en
n els fins,
assaig de rajos X pe
er a la
seva detecció i identifi
icació: s'ha de pode
er utilitzar l'àrid fi si les argiles s
són del
s propietat
migó amb aq
tipus
a, i si les
ts del form
quest àrid són les ma
mateixes
s caolinita o illita
xos compone
els f
que l
les d'un que tingui els mateix
ents però sense
s
fins.

- Matèr
ria orgànic
ca (UNE-EN 1744-1).
- Terro
ossos d'arg
gila (UNE 7
7133).

nts de roqu
cades, o es
scòries
S'han
n de
pode
er utilitz
zar sorres rodades, o proceden
ques matxuc
no est
sider
rúrgiques adequades, en la fabricació de
e formigó d'ús
d
tructural.

- Mater
rial retingut pel ga
arbell 0.06
63 UNE (UNE EN 933-2
2) i que sura en un líquid de pes
espec
cífic 2 (UN
NE EN 1744-1).

- Compo
ostos de so
ofre (SO3)- respecte al granula
at sec (UNE-EN 1744-1).
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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B033 - GRAVES

- Co
ontinguts màxims
m
d'im
mpureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícule
es lleugere
es: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
del pes
- Altres: <= 1,0 % d
article
En e
els valors de les es pecificacions no cit
tades, es mantenen e
els estable
erts en l'a
28 de l'EHE.

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0330020,B0331Q10
0,B0332020.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
Granula
ats utilitz
zats per a algun dels
s usos segü
üents:
- Confe
ecció de fo
ormigons
- Confe
ecció de ba
arreges gra
ava-ciment per a pavi
iments
- Mater
rial per a drenatges
- Mater
rial per a paviments
El seu origen pot
t ser:
ulats natur
rals, proce
edents d'un
n jaciment natural
- Granu
- Granu
ulats natur
rals, obtin
nguts per matxucament
m
t de roques naturals
- Granu
ulats proce
edents d'es
scòries sid
derúrgiques
s refredades per aire
- Granu
ulats proc
cedents de
el recicla
atge de residus
r
de
e la cons
strucció o demolici ons,
prove
enints d'un
na planta l
legalment autoritzada
a
a per al tractament d'aquests residus
Els gra
anulats nat
turals pode
en ser:
- De pe
edra granít
tica
- De pe
edra calcàr
ria
Els gra
anulats pro
ocedents de
el reciclat
tge d'ender
rrocs de la
a construcc
ció que s'h
han consid
derat
són els següents:
- Granu
ulats recic
clats provi
inents de construcció
c
ó de maó
- Granu
ulats recic
clats provi
inents de formigó
f
- Granu
ulats recic
clats mixte
es
- Granu
ulats recic
clats prior
ritariament
t naturals

GRANU
US DE LA CO
ONSTRUCCIÓ I DEMOLICI
IONS:
ULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDU
residus
El m
material ha
a de proced
dir d'una planta
p
auto
oritzada le
egalment pe
er al tract
tament de r
de la
a construcció.
El m
material no
o ha de ser
r susceptible de cap
p mena de meteoritza
ació o d'al
lteració fí
ísica o
quími
mica sota les
l
condici
ions més desfavorabl
d
les que pre
esumiblemen
nt es pugu
uin donar a
al lloc
d'uti
ilització.
No h
han de dona
ar lloc, am
mb l'aigua
a, a dissol
lucions que
e puguin c
causar dany
ys a estruc
ctures,
capes
s de ferms, o contam
minar el sòl o corren
nts d'aigua
a.
GRANU
VINENTS DE CONSTRUCCI
IÓ DE MAÓ:
ULATS RECICLATS PROV
El s eu origen ha de ser construcci
ions de maó
c
su
ó, amb un contingut final de ceràmica
uperior
al 10
0% en pes.
Conti
m
+ morte
ers + formigons: >= 90% en pes
s
ingut de maó
Conti
ingut d'elements met
tàl·lics: Nul
dmissible: Reblerts per a drenatges i p
Ús ad
protecció de
d cobertes
s
GRANU
VINENTS DE FORMIGONS:
ULATS RECICLATS PROV
El se
s
barre
eja d'altre
es enderroc
cs.
eu origen ha de ser de construccions de formigó, sense
Conti
ingut de formigó: > 95%
Conti
tàl·lics: Nul
ingut d'elements met
Ús ad
dmissible:
- Dr
renatges
2 utilitzat
ses d'expos
- Fo
ormigons de
e resistènc
cia característica <
<= 20 N/mm2
ts en class
sició I
o Iib
- Pr
rotecció de
e cobertes
- Ba
ases i subb
bases de pa
aviments

CARACTE
ERÍSTIQUES GENERALS:
El cont
tractista ha
h de sotme
etre a l'a
aprovació de
d la DF les pedrere
es o dipòsi
its d'on s 'han
d'obten
nir els àri
ids, aport
tant tots els
e
elemen
nts justifi
icatius que cregués convenient
ts o
que li fossin req
querits pel
l Director d'Obra, en
ntre d'altr
res:
sificació geològica.
g
- Class
- Estud
di de morfo
ologia.
- Aplic
cacions ant
teriors.
La DF h
ha de poder
r refusar t
totes aquel
lles proced
dències que
e, al seu criteri,
c
ob
bligarien a un
control
l massa fre
eqüent dels
s materials
s que se n'extraguess
sin.

GRANU
ULATS RECICLATS MIXT
TES:
densita
El se
uccions de maó i form
migó, amb una
u
at dels
eu origen ha de ser enderrocs de constru
eleme
ments massissos > 160 0 kg/m3.
ingut de ceràmica: <= 10% en pes
Conti
migó + maó + morter: >= 95% en
ingut total de matxu
Conti
uca de form
n pes
Conti
tàl·lics: Nul
ingut d'elements met
Ús ad
dmissible:
- Dr
renatges
- Fo
ormigons en
n massa

ERÍSTIQUES GENERALS D
DELS GRANUL
LATS RECICL
LATS
CARACTE
Els gra
anulats pro
ocedents d
de reciclat
tge d'ender
rrocs no han
h
de cont
tenir en cap
c
cas re
estes
provine
ents de construccio
c
ons amb patologies
p
estructur
rals, com ara cime
ent alumi nós,
granula
ats amb sul
lfurs, síli
ice amorfa o corrosió
ó de les ar
rmadures.
Els grà
ànuls han de
d tenir fo
orma arrodo
onida o pol
lièdrica.
La comp
posició gra
anulomètric
ca ha de se
er l'adequa
ada al seu ús i ha de
e ser la qu
ue es defi neix
a la pa
artida d'ob
bra en què intervingu
ui o, si no
o hi consta
a, la que estableixi
e
ament
explícita
la DF.
Han de ser nets, resistents
s i de gran
nulometria uniforme.
p
brutí
ícia, argil
la, margues
s o d'altre
es matèries
s estranyes
s.
No han de tenir pols,
re mínim: 98% reting
gut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
9
Diàmetr
Els àri
ids recicla
ats hauran de complir
r amb les especifica
acions de l'article
l
2 de l'EHE
28
E. A
més, el
ls que prov
vinguin de formigons
s estructur
rals sans, o de resi
istència el
levada, han
n de
ser ade
equats per a la fabr
ricació de formigó reciclat
r
es
structural,
, complint
t una sèrie
e de
requisi
its:
- Dimen
nsió mínima
a permesa = 4 mm
- Terro
ossos d'arg
gila per a un formigó
ó amb menys
s del 20% d'àrid reciclat: <=
= 0,6%
- Terro
ossos d'arg
gila per a un formigó
ó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absor
rció d'aigu
ua per a un
n formigó amb
a
menys del
d
20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absor
rció d'aigu
ua per a un
n formigó amb
a
més del
l 20% d'àri
id reciclat: <= 5%
- Coefi
icient de Los
L
Ángeles
s: <= 40

NT NATURALS
GRANU
ULATS RECICLATS PRIO
ORITARIAMEN
S:
b incorpora
de gran
iclats prov
ulats obtinguts de p
Granu
pedrera amb
ació d'un 20%
2
nulats reci
vinents
de fo
ormigó.
Ús ad
dmissible:
s en classe
ició I o II
- Dr
renatges i formigons utilitzats
es d'exposi
Ib
aves:
S'han
güents utilitzacions de les gra
n considerat les seg
- Pe
er a confec
cció de for
rmigons
- Pe
er a drens
- Pe
er a pavime
ents
a-ciment ti
- Pe
er a confec
cció de mes
scles grava
ipus GC-1 o GC-2
GRANU
ULATS PROCEDENTS D'E
ESCORIES SIDERÚRGIQUE
ES
Conti
nestables: Nul
ingut de silicats in
Conti
fèrrics: Nul
N
ingut de compostos f

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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- Al
ltres granu
ulats: Nul
l
React
tivitat:
- Àl
lcali-sílic
ci o àlcal
li-silicat (Mètode qu
uímic UNE 146-507-1 EX o Mèto
ode acceler
rat UNE
14
46-508 EX):
: Nul·la
- Àl
lcali-carbo
onat (Mètod
de químic UNE
U
146-507
7-2): Nul·
·la
Estab
bilitat (UNE-EN 1367 -2):
- Pè
èrdua de pe
es amb sulf
fat magnèsi
ic: <= 18%
%
Resis
stència a la fragmen
ntació segons UNE-EN 1097-2 (As
ssaig de lo
os Ángeles):
- Gr
ranulats gr
ruixuts nat
turals: <=
= 40
Absor
rció d'aigua:
- Gr
ranulats gr
ruixuts nat
turals (UNE
E-EN 1097-6
6): < 5%
- Gr
ranulats re
eciclats pr
rovinents de
d formigó:
: < 10%
- Gr
ranulats re
eciclats mi
ixtos: < 18%
1
- Gr
ranulats re
eciclats pr
rioritariam
ment natura
als: < 5%
Pèrdu
dua de pes amb cinc c
cicle de sulfat de ma
agnesi sego
ons UNE-EN 1367-2:
- Gr
ranulats gr
ruixuts nat
turals: <=
= 18%
Els àrids no han de pre
esentar reactivitat potencial amb els à
àlcalis del
l formigó. Per a
rovar-ho, s'ha de re
compr
ealitzar en
e primer l
lloc un an
nàlisi petr
rogràfic, per a obte
enir el
tipus
tivitat que
e, en el seu
s
cas, pu
uguin prese
entar. Si d'aquest estudi
e
es d
dedueix
s de react
la p
possibilita
at de rea
activitat àlcali
à
s
sílice o àlcali
à
si
ilicat, s'
'ha de rea
alitzar
l'ass
saig descr
rit a l'UN
NE 146.508
8 EX. Si el tipus de reacti
ivitat pote
encial és àlcali
carbo
onat, s'ha de realit
tzar l'assaig descrit
t a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de se
er reactius
s amb el ciment. No
o s'utilit
tzaran àrid
ds procede
ents de
roque
c
nòduls de guix, com
mpostos
es toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin
ferro
bles, etc, en quantit
tats superi
iors a les contemplad
des a l'EHE
E
osos, sulfurs oxidab

PER A LA CO
ONFECCIÓ DE
E FORMIGONS
S:
GRAVA P
Es deno
omina grav
va a la b
barreja de
e les dif
ferents fra
accions de
e granulat
t gruixut que
s'utili
itzen per a la confec
cció del fo
ormigó
Designa
ació: d/D - IL - N
d/D: Fr
racció gran
nulomètrica
a, d tamany
y mínim i D tamany mà
àxim
IL: Pre
esentació, R rodat, T triturat (matxuquei
ig) i M bar
rreja
N: Natu
uralesa de
e l'àrid (
(C, calcar
ri; S, sil
lici; G,granític; O,
, ofita; B,
B
basalt;
; D,
dolomít
tic; Q, tra
aquita; I, fonolita; V, varis; A, artific
cial i R, reciclat
La gran
ndària màxi
ima D d'un granulat gruixut (g
grava) util
litzat per la confecc
ció de for
rmigó
serà me
enor que le
es següents
s dimension
ns:
- 0,8 de la dis
stància lli
iure horit
tzontal ent
tre beines
s o armadu
ures que formin
f
grup
p, o
entre
e un param
ment de la peça i un
na beina o armadura que formi
i un angle
e >45º (amb
b la
direc
cció de for
rmigonat)
- 1,25 de la dis
stància ent
tre un para
ament de la
l peça i una
u
beina o armadura
a que formi
i un
angle
e <=45º (am
mb la direc
cció de for
rmigonat)
- 0,25 de la dime
ensió mínim
ma de la pe
eça que es formigona amb les excepcions següents:
- Ll
loses super
riors de so
ostres, amb
b TMA < 0,4
4 del gruix
x mínim
- Pe
eces d'exec
cució molt curosa i elements
e
en
n els que l'efecte
l
de
e la paret de l'enco
ofrat
si
igui reduït
t (sostres encofrats a una sola
a cara), am
mb TMA < 0,
,33 del gru
uix mínim
Quan el
l formigó passi
p
entre
e vàries ar
rmadures, l'àrid gru
uixut serà el mínim valor
v
entre
e el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
a
Tot el granulat ha de ser d'una mid
da inferior
r al doble
e del límit
t més peti
it aplicabl
le a
as.
cada ca
Conting
gut de matè
èria orgàni
ica (UNE-EN
N 1744-1): Color més
s clar que el patró
Fins qu
ue passen pel
p
tamís 0
0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves ca
alcàries i granítique
es: <= 1,5
5% en pes
- Granu
ulats, reci
iclats de f
formigó o prioritaria
p
ament naturals: < 3%
- Per a granulats
s reciclats
s mixtos: < 5%
L'índex
x de llenqu
ues per a u
un granulat
t gruixut segons
s
UNE-EN 933-3: <= 35%
Materia
al retingut
t pel tamís
s 0,063 (UN
NE_EN 933-2
2) i que sura
s
en un líquid de pes espec
cífic
20 kN/m
m3 (UNE EN 1744-1):
- Granu
ulats natur
rals <= 1% en pes
Compost
tos de sofr
re expressa
ats en SO3 i referits
s a granula
at sec (UNE
E-EN 1744-1
1):
- Granu
ulats natur
rals: <= 1%
% en pes
- Granu
ulats d'esc
còries side
erúrgiques:
: <= 2% en pes
- Granu
ulats recic
clats mixto
os: <= 1% en pes
- Granu
ulats amb sulfurs
s
de ferro oxid
dables en forma
f
de pi
irrotina: <= 0,1% en pes
- Altre
es granulat
ts: <= 0,4
4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats
s en SO3 i referits a granulat sec (UNE-E
EN 1744-1):
:
ulats natur
rals: <= 0,
,8% en pes
- Granu
- Granu
ulats d'esc
còries side
erúrgiques:
: <= 1% en pes
Clorurs expressat
ts en Cl- i referits a granulat
t sec (UNE-EN 1744-1):
- Formi
igó armat o en massa amb armadu
ura de fiss
suració: <= 0,05% en massa
- Formi
igó pretesa
at: <= 0,0
03% en mass
sa
Ió clor
r total apo
ortat per c
components d'un formi
igó no pot superar:
- Prete
ensat: <= 0,2% pes d
de ciment
- Armat
t: <= 0,4%
% pes de ci
iment
- En ma
assa amb ar
rmadura de fissuració
ó: <= 0,4%
% pes de ciment
Conting
gut de piri
ites o d'al
ltres sulfu
urs: 0%
Conting
gut d'ió Cl
l-:
- Granu
ulats recic
clats mixto
os: < 0,06
6%
El cont
tingut de matèria
m
org
gànica que sura en un
n líquid de
e pes espec
cífic 2 seg
gons la UN
NE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <=
= 1% per a granulats gruixuts.
Conting
gut de mate
erials no p
petris (rob
ba, fusta, paper...):
:
- Granu
ulats recic
clats provi
inents de formigó
f
o mixtos:
m
< 0,5%
- Altre
es granulat
ts: Nul
Conting
gut de rest
tes d'asfal
lt:
- Granu
ulat recicl
lat mixt o provinent de formigó
ó: < 0,5%

GRAVA
VA PER A DR
RENATGES:
'un jacimen
El g
granulat ha
a de ser pr
rocedent d'
nt natural, del matx
xuqueig de roques nat
turals,
o altres
o de
el recicla
atge d'end
derrocs. No ha de presentar restes d'
'argila, margues
m
mater
rials estranys.
mís 80 UNE
arbellat po
La m
mida màxima
a dels grà
ànuls ha de
d ser de 76 mm (tam
E) i el ga
onderal
sició granu
acumu
mulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%.
. La compos
ulomètrica ha de ser fixada
terreny
nar i del s
explí
ícitament per la DF segons les caracter
rístiques del
d
y per dren
sistema
de dr
drenatge.
ticitat: No plàstic
Plast
c
97-2): <= 40
Coefi
assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 109
icient de desgast (a
Equiv
E-EN 933-8): > 30
valent de sorra (UNE
Condi
dicions generals de f
filtratge:
- F1
15/d85: < 5
- F1
15/d15: < 5
- F5
50/d50: < 5
el material
(Fx = grandàri
ia superior
l filtrant, dx = gra
andària
r de la fracció x% en pes de
super
rior de la proporció
ó x% del terreny a dr
renar)
er:
s, el coeficient d'u
A més
uniformitat del filtr
re ha de se
- F6
60/F10: <2
20
d'e
Condi
dicions de la granulo
ometria en funció del
l sistema previst
p
evacuació de
d l'aigua:
:
etre de l'o
F85/Diàme
- Pe
er a tubs perforats:
p
orifici: > 1
- Pe
er a tubs amb
a
juntes obertes: F85/ Obert
tura de la junta: > 1
1,2
5/d15 de l'
> 0,2
- Pe
er a tubs de
d formigó porós: F85
'àrid del tub:
t
al: > 1
- Si
i es drena per metxin
nals: F85/ diàmetre d
del metxina
g
Quan no sigui possible t
trobar un material
m
granular d'aquestes c
condicions es faran f
filtres
es. La més
ostat del s
granu
postos de v
vàries cape
s gruixuda es col·loc
ocarà al co
ulars comp
sistema
d'eva
acuació. Aquesta
A
co
omplirà les condicio
ons de filtre respe
ecte a la següent i així
eplè o al terreny na
atural. Es
córrer a l
succe
essivament fins arri
ibar al re
s podrà rec
l'ús de
res geotèxtils.
filtr
onstituït p
les a efect
Quan el terren
ny natural estigui co
per materials amb gr
raves i bol
tes del
icament a la corba granulomètr
compl
liment de les condic
cions anteriors, s'a
atendrà úni
g
rica de
la fr
nferior a 25 mm.
racció del mateix in

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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Si el t
terreny no és cohesi
iu i està compost pe
er sorra fina
f
i llims, el mat
terial dre
enant
haurà d
de complir, a més de les condic
cions gener
rals de fil
ltre, la co
ondició: F15
F
> 1 mm.
.
Si el t
terreny nat
tural és co
ohesiu, com
mpacte i homogeni,
h
s
sense
reste
es de sorra
a o llims, les
condici
ions de fil
ltre 1 i 2 s'han de substituir
s
per: 0,1 mm
m > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs
s, el mater
rial de la zona perm
meable cent
tral haurà de complir
r les segü
üents
condici
ions:
Entre 20 mm
m i 80 mm
- Mida màxima de l'àrid: E
icient d'un
niformitat:
: F60/F10 < 4
- Coefi
Si s'ut
tilitza gra
anulats rec
ciclats s'h
ha de compr
rovar que l'inflament
l
t (assaig CBR
C
(NLT-1 11))
sigui i
inferior al
l 2% (UNE 1
103502).

- No
om del peti
icionari
- De
esignació de
d l'àrid s
segons l'ar
rticle 28.2
2 de l'EHE
- Qu
uantitat de
e granulat subministr
rat
- Id
dentificaci
ió del lloc
c de submin
nistrament
El f
fabricant ha de pro
oporcionar la
ràncies de l'àrid su
toler
ubministrat.

infor
rmació

rel
lativa

a

l
la

granulo
ometria

i

a

les

liciti,
El s
subministra
ador ha de posar a disposició
d
de la DF en
e el cas que aquest
ta ho sol·l
la d
documentaci
ió següent,
, que acre
edita el m
marcatge CE
E, segons el sistem
ma d'avalua
ació de
confo
ormitat aplicable, d
d'acord amb el que di
isposa l'ap
partat 7.2. 1 del CTE:

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON
ALS:
CONDICIONS GENERA
istrament i emmagatze
ematge: De manera que
e no s'alte
erin les se
eves condic
cions.
Submini
emesa de gr
rava s'ha d
de descarre
egar en una
a zona ja preparada
p
d sòl sec
de
Cada re
Les gra
aves de tip
pus diferen
nts s'han d'emmagatze
d
emar per se
eparat
Els àri
ids s'emmag
gatzemaran de tal ma
anera que quedin pro
otegits contra la co
ontaminació
ó, i
evitant
t la seva possible segregaci
ió, sobret
tot durant el seu transport.
. Es reco
omana
emmagat
tzemar-los sota cober
rt per evit
tar els can
nvis de tem
mperatura del
d
granula
at.

Funcio:
- P
Productes per
p
a carre
eteres i al
ltres treba
alls d'obr
res públiqu
ues i edifi
icació de F
Aplic
cacions qu
ue exigeixe
en requisit
ts de segu
uretat molt
t estrictes
s*. * Requ
uisits que han de
ser definits per lleis
s, reglamen
nts i nor
rmes administratives
s nacionals
s de cada
a estat
re,
membr
reteres
- P
Productes per
p
a edifi
icació, fab
bricació de producte
es de formi
igó prefabr
ricat, carr
i al
ltres treballs d'obr
res públiq
ques de Fu
uncio: Apli
icacions q
que exigeix
xen requis
sits de
segur
retat molt
t estrictes
s*. * Requ
uisits que han de ser definit
ts per lleis, reglam
ments i
norme
mes administratives n
nacionals de
d cada est
tat membre:

3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

- Sistema 2+: Decla
aració de Prestacions
s
- P
reteres
Productes per
p
a edifi
icació, fab
bricació de producte
es de formi
igó prefabr
ricat, carr
acions que no exigei
ixen requis
i al
ltres treba
alls d'obre
es públiques de Func
cio: Aplica
sits de
uisits que han de ser definit
segur
retat molt
t estrictes
s*. * Requ
ts per lleis, reglam
ments i
norme
mes administratives n
nacionals de
d cada est
tat membre,

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
PER A LA CO
ONFECCIÓ DE
E FORMIGONS
S:
GRAVA P
Real De
ecreto 1247
7/2008, de 18 de jul
lio, por el
l que se aprueba
a
la Instrucció
ón de Horm
migón
Estruct
tural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003
3 Áridos pa
ara hormigó
ón.

ltres treba
res públiqu
icació de F
Funcio:
alls d'obr
- P
Productes per
p
a carre
eteres i al
ues i edifi
estric
q
Aplic
cacions qu
ue no exige
eixen requisits de s
seguretat molt
m
ctes*. * Requisits
R
que han
inistrative
ls de cada
de s
ser definit
ts per lle
eis, reglaments i no
ormes admi
es nacional
a estat
membr
re:

PER A PAVIM
MENTS:
GRAVA P
* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)

- Sistema 4: Declar
ració de Prestacions

PER A DRENA
ATGES:
GRAVA P
Orden d
de 21 de ju
unio de 196
65 por la que se apr
rueba la In
nstrucción de la Dire
ección Gen
neral
de Carr
reteras 5.1
1.IC «Drena
aje» que fi
igura como anejo a es
sta Orden.
Orden d
de 14 de mayo
m
de 19
990 por la que se aprueba
a
la Instrucció
ón de carr
reteras 5. 2-1C
«Drenaje superfic
cial».

anisme de c
ió
- Nú
úmero d'ide
entificació
ó de l'orga
certificaci

NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
5.- CON

irecció del
t
- No
om o marca d'identifi
icació i di
l fabricant

RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ:
CONDICIONS DE MAR

y d'impress
rcatge
- Le
es dues últ
times xifre
es de l'any
sió del mar

ega de gra
anulat a l'obra ha
a d'anar acompanyad
da d'un full
f
de subministra
ament
L'entre
proporc
cionat pel subministrador, en el que hi
i han de constar
c
co
om a mínim
m les segü
üents
dades:

2620)
- Re
eferència a la norma (UNE-EN 12

- Ident
tificació del
d
submini
istrador

- De
esignació del
d
product
te

- Númer
ro del cert
tificat de marcatge CE
C o indica
ació d'autoconsum

ues essenci
ables
- In
nformació de
d les cara
acterístiqu
ials aplica

- Númer
ro de sèrie
e de la ful
lla de subm
ministramen
nt

A la documentació del ma
arcatge haurà d'indic
car:

- Nom d
de la cante
era o plant
ta subminis
stradora en
n cas de material reciclat

tzat els as
- No
om del labo
oratori que
e ha realit
ssajos

- Data del lliura
ament

- Da
ata d'emiss
sió del cer
rtificat

tat CE s'ha
ar d'acord amb la Dir
rectiva 93/
ímbol de marcatge
El sí
m
de
e conformit
a d'estampa
/68CE i
cte o sobr
a, embalatg
entació com
ha d
d'estar vis
sible sobre
e el produc
re etiqueta
ge o docume
mercial
i ha d'anar acompanyat d
de la següent informa
ació:

nèric, mate
- De
escripció del
d
product
te (nom gen
erial, ús previst)
p

________________________
_______________________
________________
____
____________
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____________
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- Garan
ntia de que
e el tracta
ament estad
dístic és l'exigit
l
en el marcatge

- Re
esistència al desgast
t Los Angel
les (UNE-EN
N 1097-2).

- Estud
di de fins
s que justi
ifiqui expe
erimentalme
ent el seu
u ús, en el cas que hi hagi à
àrids
que n
no compleix
xen amb l'a
article 28.
.4.1.

- As
ssaig d'ide
entificació
ó per raigs
s X.
- As
ssaig granu
ulomètric (
(UNE-EN 933
3-2)

L'àrid reciclat ha
h d'inclou
ure en la seva
s
docume
entació:
OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N GRAVA PER
R A DRENATG
GES:
- Natur
ralesa del material
tasques de control a realitzar són les s
Les t
següents:
- Plant
ta producto
ora de l'àr
rid i empre
esa transpo
ortista de la runa
- In
nspecció visual
v
del
co
orresponent
t.

- Presè
ència d'imp
pureses

ualitat
ió del ce
material i recepci
ertificat d
de procedè
ència i qu

- Ab
bans de com
mençar el reblert, quan
q
hagi c
canvi de procedència
a del mater
rial, o cad
da 2000
m3
3 durant la
l seva ex
xecució, es realitza
aran els següents
s
as
ssaigs d'i
identificac
ció del
ma
aterial:

- Detal
lls de la seva
s
proced
dència
- Altre
e informaci
ió que resu
ulti rellev
vant
ha d'apor
El subm
ministrador
r de granul
lats proced
dents de reciclatge,
r
rtar la doc
cumentació que
garante
eixi el co
ompliment d
de les especificacions establ
lertes a la
l
norma EHE-08,
E
si
i el
materia
al s'ha d'u
utilitzar e
en la confe
ecció de fo
ormigons.

-

Assaig gr
ranulomètri
ic del mate
erial filtr
rant (UNE EN
E 933-1)

-

Assaig gr
ranulomètri
ic del mate
erial adjac
cent (UNE 103101)
1

OPERACIONS DE CON
NTROL:

-

Desgast de
d 'Los Áng
geles' (UNE
E EN 1097-2
2)

Els àri
ids han de disposar del marcat
tge CE, de
e tal mane
era que la comprovac
ció de la seva
idoneït
tat per al seu ús es farà mitj
jançant un control documental
d
del marcat
tge per tal
l de
determi
inar el com
mpliment de
e les espec
cificacions
s del proje
ecte i de l'article
l
2 de l'EHE
28
E.

S'ha de demana
ar un certi
ificat de procedència
p
a del material, que en el cas d'àrids na
aturals
ha de contenir:
- Cl
lassificaci
ió geològic
ca

En el cas d'àri
ids d'autoconsum, el
l Construc
ctor o el Subminist
trador ha d'aportar
r un
icat d'assa
aig, de com
m a màxim tres
t
mesos d'antiguit
tat, realit
tzat en un laborator i de
certifi
l dels cont
templats e
en l'articl
le 78.2.2.1
1 de l'EHE
E, que verifiqui el compliment
t de
control
pecificacio
ons de l'àr
rid submini
istrat resp
pecte l'art
ticle 28 de
e l'EHE.
les esp

- Es
studi de mo
orfologia
- Ap
plicacions anteriors
erial
- As
ssaigs d'id
dentificaci
ió del mate

La DF h
ha de poder
r valorar e
el nivell de
d garantia del dist
tintiu, i en
e cas de no
n disposa r de
suficie
ent inform
mació, ha de poder determina
ar l'execu
ució de comprovacio
c
ons mitjan
nçant
assaigs.

CRITE
ERIS DE PR
RESA DE MOS TRES:
ns de la DF
ma EHE.
Els c
controls s'han de re
ealitzar segons les i
instruccion
F i la norm

La DF, a més, ha de valorar
r si realitzar una inspecció
i
a la planta
a de fabric
cació, a p
poder
bans del su
ubministra de l'àrid,
, per compr
rovar la id
doneïtat pe
er a la sev
va fabrica
ació.
ser, ab
En cas necessari,
, la DF h
ha de poder
r realitza
ar els assaigs següe
ents per a verificar
r la
mitat de le
es especifi
icacions:
conform

RAVA PER A DRENATGES:
ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES EN GR
iteris de les normes de proce
S'han
n de segui
ir les ins
struccions de la DF i els cri
ediment
indic
cades en cada assaig
g.

- Índex
x de llenqu
ues (UNE-EN
N 933-3).

ACIONS EN C
MPLIMENT:
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
CAS D'INCOM

- Terro
ossos d'arg
gila (UNE 7
7133)

ompleixi to
cades al pl
No s
s'acceptarà
à la grava que no co
otes les especificaci
cions indic
lec. Si
dosific
ada per a l'establi
cacions
la g
granulometr
ria no s'a
ajusta a la
l utilitza
iment de les
l
ules de tre
aprov
vades, s'hauran de p
projectar i aprovar n
noves fórmu
eball.

- Partí
ícules tove
es (UNE 713
34)
- Coefi
icient de forma
f
(UNE EN 933-4)

ACIÓ EN CAS
LIMENT EN G
INTER
RPRETACIÓ DE RESULTA
ATS I ACTUA
S D'INCOMPL
GRAVA PER A DRENATGES
S:

- Mater
rial retingut pel ga
arbell 0.06
63 UNE (UNE EN 933-2
2) i que sura en un líquid de pes
espec
cífic 2 (UN
NE EN 1744-1).

tificació h
plir estric
s especific
cacions
Els resultats dels assai
igs d'ident
han de comp
ctament les
cades, en cas cont
indic
trari, no s'ha d'au
utoritzar l'ús del material correspon
nent en
l'exe
ecució del reblert.

- Compo
ostos de so
ofre (SO3)- respecte al granula
at sec (UNE-EN 1744-1).
- Conti
ingut en ió
ó clor Cl- (UNE-EN 17
744-1)
- Assai
ig petrogrà
àfic

NTS
B05 - AGLOMER
RANTS I CO
ONGLOMERAN
B051
1 - CIMENT
TS

- React
tivitat pot
tencial amb
b els àlcal
lis del cim
ment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estab
bilitat, re
esistència a l'atac del
d
sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
- Absor
rció d'aigu
ua (UNE-EN 1097-6).
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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B0512401.

Relac
ció entre denominaci
ió i desig
gnació del s ciments comuns se
egons el tipus, subt
tipus i
addic
cions:
+---------------+
-------------------- -------------------¦
¦ De
esignació
¦
Denominació
¦---------------¦
-------------------- ----------------¦--¦ C
¦
¦ Cim
CEM I
ment pòrtland
¦---------------¦
-------------------- ----------------¦--¦ C
¦ Cim
CEM II/A-S ¦
ment pòrtland amb es còria
¦
¦ C
CEM II/B-S ¦
¦---------------¦
-------------------- ----------------¦--¦ C
¦ Cim
um de sílice
CEM II/A-D ¦
ment pòrtland amb fu
¦---------------¦
-------------------- ----------------¦--¦ Cim
utzolana
¦ C
CEM II/A-P ¦
ment pòrtland amb Pu
¦
¦ C
CEM II/B-P ¦
¦
¦ C
CEM II/A-Q ¦
¦
¦ C
CEM II/B-Q ¦
------------¦
¦----------------------- ----------------¦--¦ C
¦ Cim
endres
CEM II/A-V ¦
ment pòrtland amb ce
¦ vol
¦ C
CEM II/B-V ¦
lants
¦
¦ C
CEM II/A-W ¦
¦
¦ C
CEM II/B-W ¦
¦---------------¦
-------------------- ----------------¦--¦ C
¦ Cim
CEM II/A-T ¦
ment pòrtland amb es quist
¦ cal
¦ C
CEM II/B-T ¦
lcinat
¦---------------¦
-------------------- ----------------¦--¦ Cim
¦ C
CEM II/A-L ¦
ment pòrtland amb fi ller
¦ cal
¦ C
CEM II/B-L ¦
lcari
¦ C
L ¦
¦
CEM II/A-LL
¦ C
L ¦
¦
CEM II/B-LL
--¦
¦--------------------------------- ----------------¦--¦ C
¦ Cim
CEM II/A-M ¦
ment pòrtland mixt
¦ C
¦
CEM II/B-M ¦
--¦
¦--------------------------------- ----------------¦--¦ C
¦
¦ Cim
e
CEM III/A
ment amb escòries de
¦ C
¦
¦ for
CEM III/B
rn alt
¦ C
¦
¦
CEM III/C
--¦
----------¦----------------------- ----------------¦--¦ C
¦
¦ Cim
CEM IV/A
ment putzolànic
¦ C
¦
¦
CEM IV/B
--¦
¦--------------------------------- ----------------¦--¦ C
¦
¦ Cim
CEM V/A
ment compost
¦ C
¦
¦
CEM V/B
--+
----------+----------------------- -------------------/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànic
cs CEM IV/A
En c
ciments pòr
rtland mixt
tos CEM II/
A i CEM
/A i CEM V
mponents pr
clinker
IV/B i en cime
ents compos
stos CEM V/
V/B els com
rincipals a més del c
han d
de ser declarats a l a designació del cim
ment.
er l'especi
La c
composició dels difer
rents ciments comuns
s ha de se
ificada al capítol 6 de la
norma
ma UNE-EN 197-1.
ir les exi
ecàniques, físiques,
, químiques
Els ciments comuns han de compli
igències me
s i de
E-EN 197-1.
bilitat especificade
durab
es al capítol 7 de la
a norma UNE

1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
Conglom
merant hidr
ràulic format per di
iferents materials
m
i
inorgànics
finament dividits que,
amassat
ts amb aigu
ua, formen una pasta que, mitja
ançant un procés
p
d'hi
idratació, endureix i un
cop end
durit conse
erva la sev
va resistèn
ncia i esta
abilitat fi
ins i tot sota
s
l'aigu
ua.
racterísti ques
S'han considerat els cime
ents regul
lats per la norma RC-08 am
mb les car
ts:
següent
- Cimen
nts comuns (CEM)
- Cimen
nts d'alumi
inat de cal
lci (CAC)
- Cimen
nts blancs (BL)
- Cimen
nts resiste
ens a l'aig
gua de mar (MR)
CARACTE
ERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el mat
terial s'u
utilitzi en
n obra pú
ública, l'acord de Govern de
e la
General
litat de Catalunya
C
de 9 de juny
j
de 1998,
1
exige
eix que els
e
materia
als siguin
n de
at certific
cada o puguin acred
ditar un nivell
n
de qualitat equivalent
t, segons les
qualita
ió Europea
normes aplicables
s als esta
ats membre
es de la Unió
U
Europ
pea o de l'Associac
l
a de
Lliure Canvi.
en aquest cas, es p
procurarà que els esmentats
e
materials disposin de l'etiq
queta
També e
880/1992/C
ecològi
ica europea
a, regulad
da en el Reglament
R
CEE o bé altres
a
distintius de
e la
tat Europea
a.
Comunit
Ha de ser un mate
erial granu
ular molt fi
f i estadí
ísticament homogeni en
e la seva composició
ó.
El cime
ent ha de ser
s
capaç, si es dosi
ifica i bar
rreja adequ
uadament am
mb aigua i granulats , de
produir
r un morter
r o un form
migó que co
onservi la seva traba
allabilitat
t en un tem
mps prou l larg
i assol
lir, al final de p
períodes definits,
d
e
els
nivell
ls especificats de resistènci
ia i
manteni
ir estabili
itat de vol
lum a llarg
g termini.
No ha d
de tenir gr
rumolls ni principis d'aglomera
ació.
En acti
ivitats ma
anuals en les que hi
h hagi risc de con
ntacte amb la pell i d'acord amb
l'estab
blert a l'
'Ordre Pre
esidencial 1954/2004 de 22 de
d
juny, no
n
s'han d'utilitza
ar o
comerci
ialitzar ci
iments amb un contin
ngut de cro
om (VI) su
uperior a dos
d
parts per milió del
c del cimen
nt.
pes sec
S COMUNS (C
CEM):
CIMENTS
n subjectes
s al marca
atge CE de conformit
tat amb el
l que dispo
osen els Reials
R
Dec
crets
Estaran
1630/19
992 de 29 de
d desembre
e, 1328/199
95 de 28 de
e juliol i 956/2008 de
d 6 de jun
ny.
mponents ha
an de compl
lir els req
quisits especificats en el cap
pítol 5 de la norma UNEEls com
EN 197-1.
de ciments:
Tipus d
- Cimen
nt Pòrtland
d: CEM I
- Cimen
nt Pòrtland
d amb addic
cions: CEM II
- Cimen
nt Pòrtland
d amb escòr
ries de for
rn alt: CEM
M III
- Cimen
nt putzolàn
nic: CEM IV
V
- Cimen
nt compost:
: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixe
en en subt
tipus, seg
gons el co
ontingut de
e l'addici
ió o
barreja
a d'addicio
ons present
ts en el ciment.
c
Seg
gons aquest contingu
ut creixent
t els subt
tipus
poden ser A, B o C.
Addicio
ons del cli
inker pòrtl
land (K):
- Escòr
ria de forn
n alt: S
- Fum d
de sílice: D
- Putzo
olana natur
ral: P
- Putzo
olana natur
ral calcina
ada: Q
- Cendr
ra volant Sicília:
S
V
- Cendr
ra volant calcària:
c
W
- Esqui
ist calcina
at: T
- Fille
er calcari L: L
- Fille
er calcari LL: LL

CIMEN
MINAT DE CA
ALÇ (CAC):
NTS D'ALUM
s i calcàri
Cimen
nt obtingut per una mescla de materials aluminosos
is.
E de conf
mb el que
ran subjec
Estar
ctes al m
marcatge CE
formitat am
e disposa el Reial Decret
956/2
2008 de 6 de juny.
ecàniques, físiques i químiqu
ficades a UNE-EN
Han de complir les exi
igències me
ues especif
14647
7.
CIMEN
NTS BLANCS (BL):

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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Han d'e
estar subje
ectes al R
Reial Decre
et 1313/198
88 i seran
n aquells definits
d
a la norma UNE
80305 i homòlegs de les no
ormes UNE-E
EN 197-1 (ciments
(
co
omuns) i UNE-EN
U
413-1 (ciments
s de
ram de paleta) qu
ue compleix
xin amb l'e
especificac
ció de blan
ncor.
de blancor (UNE 80117
7): >= 85
Índex d
D'acord
d amb el Re
eal Decret 1313/1988 de 28 d'o
octubre i L'Ordre
L
Min
nisterial de
d 17 de g
gener
de 1989
9, han de portar
p
el C
Certificat de Conform
mitat amb Requisits
R
R
Reglamentar
ris (CCRR).
.
posició, ai
ixí com les
s prescripc
cions mecàn
niques, fís
siques, quí
ímiques i de
d durabil itat
La comp
que han
n de compli
ir els cim
ments comun
ns blancs són les ma
ateixes qu
ue les espe
ecificades per
als cim
ments comun
ns a la nor
rma UNE-EN 197-1.
La comp
posició, així
a
com l
les prescripcions me
ecàniques, físiques i químiqu
ues que ha
a de
complir
r el cimen
nt blanc de ram de
d
paleta (BL 22,5
5 X) són les mate
eixes que les
especif
ficades per
r al ciment
t homòleg a la norma UNE-EN 413
3-1.

- Cl
lasses 52,5
5 :

1 mes

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
Unita
pció de l'e
element
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
Crite
antitat necessària su
ubministrad
da a l'obra
a
eri d'amidament: qua
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre,
o
po
or el se de
eclara obli
igatoria la
a homologac
ción de
los cementos para la f
fabricación
n de hormi
igones y morteros
m
p
para todo tipo de o
obras y
produ
ductos prefabricados.
n de 17 de
Orden
e enero de
e 1989 por la que se
e establec
ce la certi
midad a
ificación de conform
norma
mas como alternativa
a
a de la homologaci
ión de los
s cementos
s para la
a fabricac
ción de
hormi
migones y morteros
m
pa
ara todo tipo de obra
as y produc
ctos prefab
bricados.
Real Decreto 1630/1992,
1
de 29 de diciembre
e, por el que se dic
ctan dispo
osiciones p
para la
libre
e circulación de pro
oductos de construcci
ión, en apl
licación de
e la Direct
tiva 89/106
6/CEE.
de la
Real Decreto 1328/1995, de 28 de
e julio, p
por el que
e se modif
fica, en aplicación
a
Direc
las dispos
siciones p
para la libre
l
circ
culación de
d
product
tos de
ctiva 93/68/CEE, l
const
trucción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, po
or el que se aprueb
ba la Inst
trucción p
para la
Recep
RC-08).
pción de Cementos (R
UNE-E
ento. Part
te 1: Co mposición, especifi
icaciones y criteri
ios de
EN 197-1:2000 Ceme
confo
ntos comunes.
ormidad de los cemen
UNE-E
EN 14647:2006 Ceme
ento de aluminato
a
o. Composi
ición, esp
pecificacio
ones y
de calcio
crite
d.
erios de conformidad
UNE 8
80305:2001 Cementos blancos.
racterístic
nales. Part
entos resis
UNE 80303-2:20
001 Cemento
os con car
cas adicion
te 2: Ceme
stentes
al ag
gua de mar.

S RESISTENT
TS A L'AIGU
UA DE MAR (MR):
(
CIMENTS
d amb el Re
eal Decret 1313/1988 de 28 d'o
octubre i L'Ordre
L
Min
nisterial de
d 17 de g
gener
D'acord
de 1989
9, han de portar
p
el C
Certificat de Conform
mitat amb Requisits
R
R
Reglamentar
ris (CCRR).
.
ó entre den
nominació i designaci
ió dels ciments resi
istents a l'aigua
l
de mar segons
Relació
s el
tipus, subtipus i addicions
s:
-------------------------------------------------+
+-----Denominac
ció
¦ Desig
gnació
¦
¦
----------------------------------¦--------------¦
¦-----I
¦
nt pòrtland
d
¦
¦ Cimen
¦---------------------------------------¦--------------¦
nt pòrtland
d amb escòr
ria
¦
II
I/A-S
¦
¦ Cimen
¦
¦
II
I/B-S
¦
----------------------------------¦--------------¦
¦-----nt pòrtland
d amb fum d
de sílice
¦
II
I/A-D
¦
¦ Cimen
¦---------------------------------------¦--------------¦
nt pòrtland
d amb Putzo
olana
¦
II
I/A-P
¦
¦ Cimen
¦
¦
II
I/B-P
¦
----------------------------------¦--------------¦
¦-----nt pòrtland
d amb cendr
res
¦
II
I/A-V
¦
¦ Cimen
¦ volan
nts
¦
II
I/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cimen
nt amb escò
òries de
¦
II
II/A
¦
¦ forn alt
¦
II
II/B
¦
¦
II
II/C
¦
¦
----------------------------------¦--------------¦
¦-----nt putzolàn
nic
¦
IV
V/A
¦
¦ Cimen
¦
¦
IV
V/B
¦
----------------------------------¦--------------¦
¦-----¦
nt compost
¦ CEM V/A
¦ Cimen
+------------------------------------------------------+
Les esp
pecificacio
ons generals en quan
n a compos
sició i a exigèncie
es mecàniqu
ues, físiq
ques,
químiqu
ues i de durabilitat
d
t que han de complir
r són les correspone
ents als ciments
c
co
omuns
homòleg
gs de la no
orma UNE-EN
N 197-1.
Han de complir els
e
requis
sits addici
ionals esp
pecificats al capíto
ol 7.2 de la norma UNE
80303-2.

CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
5.- C
CEM) I CIME
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCU
CONDI
UMENTACIÓ EN
E CIMENTS COMUNS (C
ENTS DE
CALÇ (CAC):
ta ho sol·l
El s
subministra
ador ha de posar a disposició
d
de la DF en
e el cas que aquest
liciti,
edita el m
E, segons el sistem
ma d'avalua
la d
documentaci
ió següent,
, que acre
marcatge CE
ació de
partat 7.2. 1 del CTE:
confo
ormitat aplicable, d
d'acord amb el que di
isposa l'ap
formigó
- P
Productes per a pre
eparació de
d
ó, morter, beurades
s
strucció,
const
fabricació de product
tes de cons
trucció i per a la f

i

s mescles
altres

per

a

mo
ta i altres
a const
roductes per a elabo
trucció
- Pr
oració de formigó,
f
orter, past
s mescles per
p
i per
r a la fabricació de
e productes de constr
rucció:
- Sistema 1+: Decla
aració de Prestacions
s
e CE ha d'a
anar acompanyat de l
El s ímbol norm
malitzat de
el marcatge
la següent informació
ó com a
mínim
m:

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON

ganisme cer
- el
l número identificado
dor del org
rtificador que ha in
ntervingut en el cont
trol de
pr
roducció

Submini
istrament: de manera que no s'a
alterin les
s seves car
racterístiq
ques.
ciment es subministra
s
a a granel s'ha d'emm
magatzemar en sitges.
.
Si el c
Si el ciment es subminist
tra en sac
cs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec,
s
venti lat,
protegi
it de la intempèrie
e i sense contacte directe amb
a
la te
erra, de manera
m
que
e no
rin les sev
ves condici
ions.
s'alter
Temps m
màxim d'emm
magatzematg
ge dels cim
ments:
- Class
ses 22,5 i 32,5: 3 m
mesos
- Class
ses 42,5 : 2 mesos

ficació i a
egistrada d
- no
om o marca distintiva
a d'identif
adreça enre
del fabricant
formitat
- nú
úmero del certificat
c
CE de conf
y en que el
t va posar el marcatge CE
- le
es dues últ
times xifre
es de l'any
l fabricant

ificar el p
ixí com le
aracterísti
- in
ndicacions que perme tin identi
producte ai
es seves ca
iques i
cacions tèc
pr
restacions declarades
s atenent a les seves
s especific
cniques
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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següent
- En
n el cas de ciments
s envasats
s, aquests han de mostrar
m
als
s seus env
vasos la s
in
nformació:

- refer
rència a la
a norma arm
monitzada corresponen
c
nt
- desig
gnació nor
rmalitzada del ciment
t indicant
t el tipus,
, subtipus (segons els
e
compon
nents
princ
cipals) i classe
c
resi
istent

- no
om o marca identifica
ativa i adr
reça comple
erta del fa
abricant i de la fàbrica

- en e
el seu cas, informa
ació addic
cional ref
ferent al contingut de cloru
urs,
super
rior de pèr
rdua per ca
alcinació de
d cendra volant
v
i/o additiu emprat

- de
esignació normalitzad
n
da del ciment submin
nistrat seg
gons el Rei
ial Decret 956/2008 d
de 6 de
ju
uny

al

l ímit

Sobre e
el mateix embalatge,
e
el marcatg
ge CE es po
ot simplifi
icar, i inc
clourà com a mínim:

- co
ontrasenya del Certif
ficat de Co
onformitat amb els Re
equisits Re
eglamentaris

- el sí
ímbol norma
alitzat del
l marcatge CE

- da
ates de fab
bricació i d'envasat (indicant setmana i any)

- en el
l seu cas, el número del certif
ficat CE de
e conformitat

- co
ondicions específique
e
es aplicabl
les a la ma
anipulació i utilitza
ació del producte

- nom o marca dis
stintiva d'
'identifica
ació i adre
eça enregistrada del fabricant

El fa
abricant ha de facil itar, si li demanen, les dades
s següents:

- els d
dos últims dígits de l'any en que
q
el fabr
ricant va posar el marcatge
m

- In
nici i fina
al d'adormi
iment

- refer
rència al número
n
de l
la norma ha
armonitzada
a corresponent

- Si
i s'han inc
corporat ad
dditius, in
nformació d
detallada de
d tots ell
ls i dels seus efecte
es

En aque
est cas, la
a informaci
ió complert
ta del marc
catge o eti
iquetat CE haurà d'apareixer t
també
a l'alb
barà o docu
umentació q
que acompan
nya al lliu
urament.

OPERA
RACIONS DE CONTROL:
ecepció del ciment h
La re
haurà d'incloure al m
menys, dues
s fases obl
ligatòries:

A l'alb
barà hi han
n de figura
ar les dade
es següents
s:
- Un
na primera fase de co
omprovació de la docu
umentació
- númer
ro de refer
rència de l
la comanda
- Un
na segona fase
f
d'insp
pecció visu
ual del sub
bministrame
ent
- nom i adreça de
el comprado
or i punt de
d destí de
el ciment
Es p
pot donar una tercer
ra fase, si
s el resp
ponsable de
d recepció
ó ho consi
idera opor
rtú, de
e ciment i de les característi
iques quími
compr
el tipus i classe de
iques físi
iques i
rovació de
ció d'assai
assaigs
mecàn
niques mit
tjançant la
a realitzac
igs d'identificació i, si es el
e cas, d'a
compl
lementaris.

- ident
tificació del
d
fabrica
ant i de l'
'empresa de
e subministrament
- desig
gnació norm
malitzada d
del ciment subministr
rat conforme a la instrucció RC-08
R
- quant
titat que es
e subminis
stra

ar el subm
nt el Resp
e recepció
Per a la prim
mera fase, al inicia
ministramen
ponsable de
ó ha de
a documenta
à compresa per:
compr
rovar que la documen
ntació es la requerid
da. Aquesta
ació estarà

- en el
l seu cas, referència
a a los dad
des de l'et
tiquetat corresponent al marcatge CE
t.
- Al
lbarà o ful
ll de submi
inistrament
- data de submini
istrament
- Et
tiquetatge
- ident
tificació del
d
vehicle
e que el tr
ransporta
m pot ser
- Do
ocuments de
d
conform
mitat, com
r
13/1988
Co
onformitat del Reial Decret 131

CONDICIONS DE MA
ARCATGE I CONTROL DE
E LA DOCUM
MENTACIÓ EN
E CIMENTS BLANCS (BL) I CIM
MENTS
ENTS A L'AI
IGUA DE MAR
R (MR):
RESISTE

- Pe
el cas dels ciments
s
fa
abricant si
ignat.

A l'alb
barà hi han
n de figura
ar les dade
es següents
s:
- númer
ro de refer
rència de l
la comanda

no

subjectes

al

el

catge
marc

marcatge CE,

CE

el

o

bé

la

Certificac
ació

ce
ertificat de

garant
tia

de

del

umentació p
precisa
- Si
i els cimen
nts dispose
en de distintius de qualitat, caldrà tam
mbé la docu
.
de
e reconeixe
ements del distintiu.

- nom i adreça de
el comprado
or i punt de
d destí de
els ciment

a la fase d
metre el ci
En la
a segona fase,
f
un co
op superada
de control documental
l, cal sotm
iment a
teracions o barreges indesitjad
una i
inspecció visual per
r comprovar que no ha
a patit alt
des.

- ident
tificació del
d
fabrica
ant i de l'
'adreça de subministrament
- desig
gnació norm
malitzada del ciment
t subminist
trat segons
s el Reial Decret 956
6/2008 de 6 de
juny

La t
tercera fas
se s'activa
arà quan es
e pugui pr
reveure possibles de
efectes o en
e el cas que el
esultats no
es en les
Respo
onsable ai
ixí ho es
stableixi per haver donat re
o conforme
s fases
ments d'ant
meses.
anter
riors o per haver de
etectat defectes en l
l'ús de cim
teriors rem

- contr
rasenya del
l Certifica
at de Confo
ormitat amb
b els Requisits Reglamentaris

- ident
tificació del
d
vehicle
e que trans
sporta el ciment
c

En a
aquest supò
òsit es dur
ran terme, abans de començar l'obra i c
cada 200 t de ciment
t de la
l'ex
en els
matei
ixa design
nació i pro
ocedència durant
d
xecució, assaigs d'a
acord amb l'establer
l
Annex
xes 5 i 6 de la RC-0 8.

- en el
l seu cas, l'etiqueta
atge corres
sponent al marcatge CE

ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES:

- quant
titat que es
e subminis
stra

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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Les mos
stres es pr
rendran seg
gons l'ind
dicat en la
a RC-08. Pe
er a cada lot de con
ntrol sotmè
ès a
assaig s'extraura
an tres mos
stres, una per tal de
e realitzar
r els assai
igs de comp
provació d
de la
composi
ició, l'alt
tra per a
als assaigs
s físics, mecànics i químics
s i l'altra per a ser
vada preven
ntivament.
conserv

- Ca
alç en pols
s:
- Mètode de
e referènci
ia: <= 2 mm
m
- Mètode al
lternatiu: <= 20 mm
Penet
tració de la calç en
n pols, seg
gons UNE-EN
N 459-2: > 10 i < 50 mm
ingut en aire de la calç en pols, segons
Conti
s UNE-EN 45
59-2: <= 12
2%

INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estar
rà amarada
a i barreja
ada amb ai
igua, en la
a quantitat adient p
per a obtenir una pa
asta de
consi
istència adequada a l'ús destinat.
indrà grum
No ti
molls ni pr
rincipis d'aglomeraci
ió.

A efect
tes de la fase
f
primer
ra, no s'ap
provarà l'ús de cime
ents els qu
uals el eti
iquetatge i la
documen
ntació no es
e correspo
ongui amb el
e ciment sol·licitat
s
t, quan la documentac
ció no est igui
complet
ta i quan no
n es reune
eixin tots els requis
sits establ
lerts.
A efect
tes de la segona fa
ase, no s'aprovarà l'ús
l
de ci
iments que presentin
n símptomes
s de
meteori
ització rel
llevant, qu
ue conting
gui cossos estranys i que no resulti ho
omogènia en
n el
seu asp
pecte o col
lor.

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les caracterís
stiques se
egüents han
n de comp
plir amb els
e
valors declarats
s pel fabr
ricant,
assaj
jats segon
ns la norm
ma correspo
onent, dins
s del lími
it de tole
erància ind
dicat, en el seu
cas.
ingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Conti
Conti
ingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Ca
alç del tip
pus NHL 2: >= 35
- Ca
alç del tip
pus NHL 3,5
5: >= 25
- Ca
alç del tip
pus NHL 5: >= 15
Resis
stència a compressió
ó, segons UNE-EN
U
459-2:
- Ca
alç del tip
pus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, al
ls 28 dies
- Ca
alç del tip
pus NHL 3,5
5: >= 3,5 a <= 10 Mpa
a, als 28 dies
d
- Ca
alç del tip
pus NHL 5:
- Als 7 die
es: >= 2 MP
Pa
ies: >= 5 a <= 15 MPa
a
- Als 28 di
Temps
s d'adormiment, sego
ons UNE-EN 459-2:
- In
nicial: > 1 h
- Fi
inal:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
0 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
ingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Conti
%
Estab
egons UNE-EN 459-2:
bilitat de volum, se
- Mè
ètode de re
eferència: <= 2 mm
- Mè
ètode alter
rnatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segon
ns UNE-EN 459-2:
aterial ret
tingut al t
tamís 0,09 mm: <= 15%
%
- Ma
<= 2%
- Ma
aterial ret
tingut al t
tamís 0,2 mm:
m
Penet
tració, segons UNE-E
EN 459-2: > 10 i < 50
0 mm

A efect
tes de la tercera
t
fas
se, no s'ap
provarà l'ú
ús de cimen
nts que no compleixin
n els crit
teris
estable
erts en l'a
apartat A5.5 de la RC
C-08.
Quan no
o es compl
leixi algun
na de les prescripc
cions del ciment ass
sajat, es repetiran els
assaigs per dup
plicat, so
obre dues mostres obtingudes
s de l'ap
plec exist
tent a o
obra.
ptarà el lot única
ament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
S'accep
satisfa
actoris.

B053 - CALÇS
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
merant obti
ingut per c
calcinació de materia
als calcari
is, format principalm
ment per ò
òxids
Conglom
o hidrò
òxids de ca
alci amb o sense òxids o hidrò
òxids de ma
agnesi i qu
uantitats menors
m
d'ò
òxids
de sili
ici, ferro i alumini.
considerat els tipus següents:
S'han c
- Calç aèria càlc
cica (CL):
idratada en
n pols: CL 90-S
- Hi
- Hi
idratada en
n pasta: CL
L 90-S PL
- Calç hidràulica
a natural (
(NHL):
alç hidràul
lica natura
al 2: NHL 2
- Ca
- Ca
alç hidràul
lica natura
al 3,5: NHL
L 3,5
- Ca
alç hidràul
lica natura
al 5: NHL 5

CALÇ PER A ESTABILITZACI Ó DE TERRES EN CARRE
ETERES:
tipus C
ades del ti
S'uti
ies vives del
d
CL 90-Q i calçs aèri
ies hidrata
ipus CL
ilitzaran calçs aèri
90-S.
.
Tindr
dran un aspecte homog
geni i no un estat gr
rumollós o aglomerat.
determ
Compl
acions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3,
P
minades
liran les especifica
segon
ma UNE-EN 4 59-2.
ns la norm
ons UNE-EN 459-2: < 2%
Conti
ingut d'aigua lliure
e de les calçs hidrat
tades, sego
2 en pes.

ÈRIA HIDRAT
TADA CL 90:
CALÇ AÈ
Si cont
té additius
s, aquests no han d'a
afectar a les
l
propiet
tats dels morters.
m
Les car
racterístiq
ques següe
ents han de
d
complir
r amb els valors de
eclarats pel
p
fabric
cant,
assajat
ts segons la
l norma c
corresponen
nt, dins del
d
límit de toleràn
ncia indica
at, en el seu
cas.
gut de CaO + MgO, seg
gons UNE-EN
N 459-2: >=
= 90
Conting
Conting
gut de MgO, segons UN
NE-EN 459-2
2: <= 5
Conting
gut de SO3, segons UN
NE-EN 459-2
2: <= 2
Conting
gut de CO2, segons UN
NE-EN 459-2
2: <= 4
Conting
gut de calç
ç útil, seg
gons UNE-EN
N 459-2: >=
= 80
Mida de
e partícula
a de la cal
lç en pols, segons UN
NE-EN 459-2
2:
- Mater
rial reting
gut al tamí
ís 0,09 mm:
: <= 7%
- Mater
rial reting
gut al tamí
ís 0,2 mm: <= 2%
Estabil
litat de vo
olum, segon
ns UNE-EN 459-2:
4
- Calç en pasta: compleix l
l'assaig

2.- C
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
ortar en cisternes pressurit
tades de m
Submi
ministrament: S'ha d
de transpo
tzades dot
mitjans
tin el rà
vasament a sitges d'emmagatze
pneum
àpid transv
d
màtics o mecànics que permet
ematge.
Aques
anques.
stes han de ser esta
rà ser en sacs, de
e manera que no
A le
es obres de poc vo
olum el subministra
s
ament podr
exper
e les seves caracterí
ístiques.
rimenti alteració de
pte les nor
ades en les
e seguretat
Emmag
ran en comp
rmes indica
s fitxes de
t per a
gatzematge: Es tindr
n de ser l
nades ofici
les classes de
e calç. Aqu
uestes fitxes de seg
guretat han
les recoman
ialment
dor.
o, en
n el seu defecte, le
es facilitades pel su
ubministrad

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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atòries
- Si
i es el cas
s, certifi cat acreditatiu del compliment
t de les es
specificaci
ions obliga
i/
/o acredita
atiu de la homologaci
ió de la ma
arca, segel
ll o distin
ntiu de qualitat

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT

- In
nstruccions
s de trebal
ll si fos necessari
n

nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

- In
nformació de
d segureta
at si fos necessària
n
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR

Decrets
- Ha
an de port
tar el mar
rcat CE de
d conformi
itat amb el que di
isposen els
s Reials D
16
630/1992 de
e 29 de des
sembre i 13
328/1995 de
e 28 de jul
liol on ha de constar, com a mí
mínim:

L:
NORMATIVA GENERAL
1 Cales pa
ara la construcción. Parte 1: Definicio
ones, espec
cificacione
es y
UNE-EN 459-1:2011
ios de conf
formidad.
criteri
EN 459-2:20
011 Cales p
para la con
nstrucción. Parte 2: Métodos de
e ensayo.
* UNE-E
* UNE-E
EN 459-3:20
012 Cales p
para la con
nstrucción. Parte 3: Evaluación
n de la con
nformidad.
CALÇ PE
ER A ESTABI
ILITZACIÓ D
DE TERRES EN
E CARRETER
RES:
Orden d
de 6 de feb
brero de 1
1976 por la
a que se aprueba el Pliego de prescripci
iones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
Orden F
FOM/2523/20
014, de 12 de diciem
mbre, por la
l que se actualizan
n determina
ados artíc
culos
del pli
iego de prescripcio
p
ones técnicas genera
ales para obras de carretera
as y puen
ntes,
relativ
vos a mater
riales básicos, a fi
irmes y pa
avimentos, y a señal
lización, balizamient
b
to y
sistema
as de conte
ención de v
vehículos.
* UNE 8
80502:2014 Cales viv
vas o hidra
atadas uti
ilizadas en
n la mejor
ra y/o esta
abilización
n de
suelos.

-

Numero id
dentificado
or del orga
anisme noti
ificat

-

Nom i adr
reça del fa
abricant

-

Els dos darrers
d
díg
gits de la data de ma
arcatge

-

Numero de
el certific
cat de conf
formitat

-

Referènci
ia a l'UNE EN 459-1

-

Descripci
ió del prod
ducte

-

Informaci
ió sobre el
ls requisit
ts essencia
als.

Al fu
ull de característiq
ques hi ha de figurar
r al menys:

NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
5.- CON

- Re
eferència del
d
albarà

CONDICIONS DE MAR
RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ:

- De
enominació comercial i tipus de
e calç

El subm
ministrador
r ha de pos
sar a disp
posició de la DF en el cas que
e aquesta ho
h sol·lic
citi,
la docu
umentació següent,
s
q
que acredit
ta el marc
catge CE, segons el sistema d'avaluació
d
ó de
conform
mitat aplic
cable, d'ac
cord amb el
l que dispo
osa l'apart
tat 7.2.1 del
d
CTE:

gnesi
- Co
ontingut d'
'òxids de c
calci i mag

- Prod
ductes per a preparac
ció de cong
glomerant per
p
a morte
ers de ram de paleta,
, arreboss at i
lliscat
t, per a la
l fabricac
ció d'altr
res product
tes de con
nstrucció i per a aplicacions
a
s en
enginye
eria civil:

- Fi
inor

- Co
ontingut de
e diòxids d
de carboni

- Re
eactivitat
OPERA
RACIONS DE CONTROL:

- Sistema 2+
+: Declarac
ció de Pres
stacions
Per a cada rem
mesa
caracte
erístiques.

caldr
rà

un

alb
barà

amb

una

docu
umentació

annexa

i

un

full

tasques de control a realitzar són les s
Les t
següents:

de

ció documen
- In
nspecció de
e les cond
dicions de subministr
rament de la calç, i verificac
ntal de
abricant e
uments que acompanye
en el marca
qu
ue els valors declar
rats pel fa
en els docu
atge CE
ons exigide
só
ón conforme
e a les esp
pecificacio
es.

A l'emb
balatge, o bé a l'al
lbarà de lliurament,
l
, hi ha de
e constar com a mín
nim la seg
güent
informa
ació:

gatzematge o manipula
ació, la DF
- Si
i es detect
ten anomali
ies durant el transp
port, emmag
F podrà
ió, segons UNE-EN
di
isposar que es reali
itzin els següents a
assaigs de control d
de recepci
45
59-2:

- Nom o marca com
mercial i a
adreça del fabricant
- Refer
rència a la
a norma UNE
E-EN 459-1
- Desig
gnació de la
l calç seg
gons l'apar
rtat 4 de l
l'esmentada norma

-

Contingut
t d'òxids d
de calci i magnesi

- Data de submini
istrament i de fabric
cació

-

ni
Contingut
t de diòxid
d de carbon

- Desig
gnació come
ercial i ti
ipus de cal
lç

-

h) 2
Contingut
t de calç ú
útil Ca (Oh

- Ident
tificació del
d
vehicle
e de transp
port

-

Mida de partícula
p

ons atmosfè
- Co
ontrol add
dicional qu
uan la calç ha est
tat emmagatzemada en
n condicio
èriques
rior a 2 m
nferior, q
tat emmagat
no
ormals dura
ant un per
ríode super
mesos, o in
quan ha est
tzemada
cions atmo
obre una mostra
en
n ambients
s humits o condic
osfèriques desfavor
rables. So
atzemada es
ran els seg
re
epresentati
iva de la c
calç emmaga
s realitzar
güents assaigs:

- Refer
rència de la
l comanda
- Quant
titat submi
inistrada
- Nom i adreça de
el comprado
or i destí

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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- Co
ontingut de
e diòxid de
e carboni

Cal que tingui
in un aspe
ecte homoge
eni, sense separació de l'aigu
ua ni coag
gulació del
l betum
asfàl
ltic emulsionat.
Han d
de ser adherents sob
bre superfícies humid
des o seque
es.
No h
han de sed
dimentar-se
e durant l'emmagatze
l
ematge fins
s el punt que no recuperin l
la seva
consi
istència original mi tjançant una agitaci
ió moderada
a.
a de ser inflamable.
No ha
EMULS
ÒNICA:
SIÓ BITUMINOSA CATIÒ
Càrre
ega de partícules : Polaritat positiva
Carac
es de les emulsions b
bituminoses
s catiòniqu
ues:
cterístiques físique

- Mi
ida de part
tícula
Els mèt
todes d'ass
saigs es de
escriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
Les mos
stres s'han
n de prendr
re segons l'indicat a l'articl
le 200 del PG3 i els
s criteris que
exposi la DF.

Taula
cacions de les emulsi
ions bitumi
inoses cati
iòniques
a 213.3.a. Especific
+-------------------------------------+
-------------------- -------------------¦Deno
0B7 ¦
ominació
¦ C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦ C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60
¦UNE EN 13808
EC ¦
IMP ¦ MIC ¦ RE
¦ ADH ¦ TER ¦ CUR ¦ IMP ¦
¦------------¦------ ¦------¦
-------------------¦ ------¦------¦----- ¦-------¦¦Deno
ECI
¦E
ECL-2d ¦ECL
L-2b¦
- ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦
ominació ant.(*) ¦ ECR-1 ¦
¦-------------------------------------¦
-------------------¦ -------------------¦
¦Cara
¦ UNE ¦U¦
sobre l'emu
ulsió origi
inal
Assajos s
acterís¦tiqu
ques
¦
¦ EN ¦ ¦
-----------¦---- ¦-¦ -------------------¦-------------------------------------¦
¦Prop
¦1425 ¦ ¦
BR (Clase 1)
pietats
¦
TB
¦ ¦
¦perc
ceptibles ¦
¦
¦-------------------------------------¦
-----------¦---- ¦-¦ -------------------¦Pola
¦1430 ¦ ¦
tiva (Clase
e 2)
Posit
¦
aritat
¦
¦ ¦
¦part
¦
tícules
¦-------------------------------------¦
-----------¦-----¦-¦ -------------------¦Índe
dex
¦13075¦ ¦ 70-130¦70-130¦70-130
0¦120-180¦>
>=120-180¦1
120-180¦>=2
220 ¦
Clase5
¦C
ase7¦
ncament
¦ -1 ¦ ¦ Clase4¦Clase4¦Clase4
¦tren
4¦Clase5 ¦C
Clase5 ¦Cla
---------¦----¦
¦----¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-¦ ------¦------¦-----8-6 ¦
tingut
¦Cont
¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62
2¦ 58-62 ¦ 48-52 ¦ 58-62 ¦ 58
ase5¦
¦llig
4¦Clase5 ¦ Clase3 ¦C
Clase5 ¦Cla
gant(aigua)¦
¦ ¦ Clase5¦Clase4¦Clase4
---------¦----¦
¦----¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-¦ ------¦------¦-----=2,0¦ <=2,0
¦ <=2,0 ¦ <=
=2,0¦
¦Cont
0¦<=10,0 ¦ 5-15
tingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=
ase2¦
¦dest
4¦Clase6 ¦ Clase7 ¦C
Clase2 ¦Cla
¦
¦ ¦ Clase2¦Clase4¦Clase4
tilat
---------¦----¦
¦----¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-¦ ------¦------¦-----5-45¦
¦Temp
mps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84
4¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15
ase3¦
¦(2mm
mm,40ºC)
4¦Clase3 ¦ Clase3 ¦C
Clase3 ¦Cla
¦
¦ ¦ Clase4¦Clase4¦Clase4
---------¦----¦
¦----¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-¦ ------¦------¦-----=0,1¦ <=0,1
¦ <=0,1 ¦ <=
=0,1¦
¦Resi
1¦ <=0,1 ¦ <=0,1
idu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=
ase2¦
¦(tam
m)¦
¦ ¦ Clase ¦Clase2¦Clase2
2¦Clase2 ¦ Clase2 ¦C
Clase2 ¦Cla
mís 0,5 mm
---------¦----¦
¦--------------¦-----¦-¦ ------¦------¦------¦-------¦-------¦--=10 ¦ <=10 ¦ <=5
¦ <=10 ¦ <=
=10 ¦
dència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=
¦Tend
¦ <=10
ase2¦
¦sedi
dimentació ¦
3¦Clase2 ¦ Clase2 ¦C
Clase2 ¦Cla
¦ ¦ Clase3¦Clase3¦Clase3
---------¦----¦
-----------¦-----¦-¦ ------¦------¦-----¦----¦-------¦-------¦--=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90
¦ >=90 ¦ >=
=90 ¦
esivitat
¦Adhe
¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=
ase3¦
¦
3¦Clase3 ¦ Clase3 ¦C
Clase3 ¦Cla
¦
¦ ¦ Clase3¦Clase3¦Clase3
--------------+
+------------------------------------------- -------------------enclatura e
(*)De
europea.
enominació informati va per a adaptació a nova nome
TBR: S'informarà del val or.
tic residua
Taula 213.3.b Es pecificacions del Be
etum asfàlt
al
-------------+
--------------------+----------------------- -------------------F5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B
B7 ¦
¦Deno
¦C60B4 ¦C60B4 ¦C6
60B4 ¦C60BF
ominació UNE EN
C ¦
¦1380
08
CUR ¦ IMP ¦ IMP ¦ MIC ¦ REC
¦ ADH ¦ TER ¦ C
--¦------¦---¦
-------------------- ---¦------¦------¦-¦------- ¦----------¦---- ¦EC
-2b¦
ominació ant.(*)
¦Deno
¦ECR-1 ¦
CR-1 ¦ECL-1 ¦ ECI ¦E
ECL-2d¦ECL-------------¦
¦------------------------------------------- ---¦---------------Assajos
¦
ulsió origi
¦Cara
¦ UNE ¦ U ¦
s sobre emu
inal
acterís¦
¦tiqu
ques
¦ EN ¦
¦
-------------¦
¦------------------------------------------- --------------------

Es considera com un lot, qu
ue s'accept
tarà o rebu
utjarà en bloc:
b
- La qu
a rebuda m
uantitat de
e calç de l
la mateixa classe i procedènci
p
mensualment.
- Si me
ensualment es reben m
més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada
a lot es pr
rendran due
es mostres,
, segons el
l procedime
ent indicat
t a la norm
ma UNE-EN 4592. Una per reali
itzar els assaigs de
e control de recepc
ció i l'al
ltra per als
a
assaigs
s de
contrast, que es conservar
rà durant almenys 10
00 dies en
n recipien
nt adequat i estanc.
. Es
à una terce
era mostra si el subm
ministrador
r de calç ho
h sol·lici
ita.
prendrà
INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
La DF ha d'ind
dicar les mesures a
especif
ficacions establertes
e
s al plec.

adoptar
r

en

el

cas

que

no

es

compleixin

les

La reme
esa no s'ha
a d'accepta
ar si, en el
e moment d'obrir
d
el recipient que la con
nté aparei x en
estat g
grumollós o aglomerat
t.

0
B055 - Familia 055
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B055246
60,B0552100
0.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
ts hidrocar
rbonats seg
gons les de
efinicions del PG 3/7
75.
Lligant
S'han c
considerat els tipus següents:
- Emuls
sions bitum
minoses:
- Betum
m asfàltic
- Betum
m modificat
t amb polím
mers:
L'emulsió bitumin
nosa és un producte obtingut per
p
la dispersió de petites pa
artícules d'un
lligant
t hidrocarb
bonat i e
eventualmen
nt un polí
ímer en un
na solució
ó aquosa, amb un a
agent
emulsio
onant.
El betu
um asfàltic
c és un ll
ligant hidr
rocarbonat pràcticame
ent no vol
làtil, obti
ingut a pa
artir
del cru
u de petrol
li o d'asf
falts natur
rals, solub
ble en tolu
uè, molt viscós
v
i ga
airebé sòli
id a
tempera
atura ambie
ent.
CARACTE
ERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el mat
terial s'u
utilitzi en
n obra pú
ública, l'acord de Govern de
e la
General
litat de Catalunya
C
de 9 de juny
j
de 1998,
1
exige
eix que els
e
materia
als siguin
n de
at certific
cada o puguin acred
ditar un nivell
n
de qualitat equivalent
t, segons les
qualita
normes aplicables
s als esta
ats membre
es de la Unió
U
Europ
pea o de l'Associac
l
a de
ió Europea
Lliure Canvi.
en aquest cas, es p
procurarà que els esmentats
e
materials disposin de l'etiq
queta
També e
880/1992/C
ecològi
ica europea
a, regulad
da en el Reglament
R
CEE o bé altres
a
distintius de
e la
tat Europea
a.
Comunit
EMULSIO
ONS BITUMIN
NOSES

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
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CIONS TÈCNIIQUES PARTIICULARS

Milllora del’accessibilitat al barr
rri d’Ègara

¦Residu
u per evapo
oració, seg
gons UNE EN
N 13074
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦Penetr
ració
¦1
1426 ¦0,1mm
m¦<=330 ¦<=
=500 ¦<=330
0 ¦ >300¦ >300 ¦<=10
00 ¦<=330 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Clase6¦Cl
lase2¦Clase
e6¦Clase7¦C
Clase7¦Clas
se3¦Clase6¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦
¦Punt d
de
¦1
1427 ¦ ºC ¦ >=35 ¦ >=50
>
¦ >=35
5 ¦ <=35 ¦ <=35 ¦ >=4
43 ¦ >=35 ¦
¦destil
l·lat
¦
ase3¦Clase6
6¦Clase7¦Cl
lase7¦Clase
e4¦Clase6¦
¦
¦Clase6¦Cla
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦
u per evapo
oració, seg
gons UNE EN
N 13074, se
eguit d'est
tabilitzaci
ió
¦
¦Residu
¦UNE EN
N 14859 i envelliment
e
t UNE EN 14
4769
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦
ració
¦1
1426 ¦0,1mm
m¦
¦
¦Penetr
¦
¦25ºC
¦
¦
¦
---------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦
¦
¦-----de
¦1
1427 ¦ ºC ¦
¦
¦Punt d
¦
¦
¦Reblan
niment
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
+
(*)Deno
ominació in
nformativa per a adap
ptació a no
ova nomencl
latura euro
opea.
TBR: S'informarà del valor.
DV: Val
lor declara
at pel fabr
ricant
pecificacio
ons de les Emulsions bituminose
es catiòniq
ques modifi
icades.
Taula 213.4.a Esp
-----------------------------------------------------------------+
+-----Denomi
inació UNE EN 13808
¦ C60BP
P4 ¦ C60BP
P4 ¦ C60B
BP5 ¦
¦
¦
ADH
H
¦ TER
¦
MI
IC
¦
¦
---------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦-----Denomi
inació ante
erior(*)
¦ ECR-1
1-m ¦
¦ ECL-2
2d-m ¦
¦
-----------------------------------------------------------------¦
¦-----terístiques
s
¦UNE
E EN ¦Unita
at ¦Assajos
s sobre emu
ulsió origi
inal ¦
¦Caract
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Propie
¦
etats
¦ 14
425 ¦
¦
TBR (Cl
lase 1)
¦percep
ptibles
¦
¦
¦
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Polari
¦
itat de
¦ 14
430 ¦ ºC
¦
P
Positiva
(C
Clase 2)
cules
¦
¦
¦partíc
¦
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
ment
¦130
075-1¦
¦ 70-13
30 ¦ 70-13
30 ¦ 120-180 ¦
¦Índex de trencam
¦
¦ Clase
e 4 ¦ Clase
e 4 ¦ Clas
se
¦
¦
¦
-----------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦-----ngut de lli
igant ¦ 14
428 ¦
%
¦ 58-62
2
¦ 58-6
62 ¦ 58-6
62
¦
¦Contin
¦
¦per co
ontingut d'aigua ¦
¦ Clase
e 5 ¦ Clase
e 5 ¦ Clas
se 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contin
ngut d'oli
¦ 14
431 ¦
%
¦ <=2,0
0
¦ <=2,0 ¦ <=2,
,0
¦
¦destil
l·lat
¦
¦ Clase
e 2 ¦ Clase
e 2 ¦ Clas
se 2 ¦
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluènci
ia
¦ 12
2846 ¦
S
¦
35-8
80 ¦ 35-8
80 ¦ 15-4
45
¦
¦
¦ Clase
e 4 ¦ Clase
e 4 ¦ Clas
se 3 ¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦
-----------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦-----u de tamisa
at
¦ 14
429 ¦
%
¦
<=0,1 ¦ <=0,1 ¦ <=0,
,1
¦
¦Residu
¦
¦ Clase
¦(per t
tamís 0,5 mm)
m
¦
e 2 ¦ Clase
e 2 ¦ Clas
se
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
ncia a la
¦ 12
2847 ¦
%
¦
<=10
0
¦ <=10
0
¦ <=10
0
¦
¦Tendèn
¦
¦sedime
entació (7D
D)
¦
¦ Clase
e 3 ¦ Clase
e 3 ¦ Clas
se 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦
Ad
dhesivitat
¦ 13
3614 ¦
%
¦
>=90
0
¦ >=90
0
¦ >=90
0
¦
¦
¦
¦
¦ Clase
e 3 ¦ Clase
e 3 ¦ Clas
se 3 ¦
-----------------------------------------------------------------+
+-----ominació in
nformativa per a adap
ptació a no
ova nomencl
latura euro
opea.
(*)Deno
TBR: S'informarà del valor.
pecificacio
ons del lli
igant resid
dual
Taula 213.4.b Esp

+----------------------- -----------------------------------------------+
¦
UNE EN 13808
60BP4 ¦ C6
60BP4 ¦ C
C60BP5 ¦
Denominació U
¦ C6
MIC
¦
¦
ADH
¦ TER
T
¦
¦
-------¦---------¦----------¦
¦----------------------- ---------------¦---¦ EC
¦
Denominació a
anterior(*)
CR-1-m ¦
¦ EC
CL-2d-m ¦
¦----------------------- -----------------------------------------------¦
¦Cara
ajos sobre emulsió or
riginal ¦
acterístiques
¦ UNE EN ¦Unitat ¦Assa
¦----------------------- -----------------------------------------------¦
¦Resi
idu per evaporació, segons UNE EN 13074
¦
¦----------------------¦ -------¦-------¦-------------------------------¦
etració 25ºC
<=100 ¦
¦Pene
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦ <=
=330
¦ <=50
<
¦
¦
¦
¦ Cl
lase 6 ¦ Cl
lase 6 ¦ C
Clase 6 ¦
¦
¦----------¦---------¦----------¦
-------------------¦ -------¦-------¦---¦Punt
¦ 1427 ¦ ºC
>
>=35
¦
>=55 ¦
¦
>=50
¦
t de
¦
¦
¦rebl
¦ Cl
lase 6 ¦ Cl
lase 2 ¦ C
Clase 6 ¦
laniment
¦----------¦---------¦----------¦
-------------------¦ -------¦-------¦---¦Cohe
J
¦
>
>=0,5 ¦ >=0,5
>
¦ >
>=0,5
¦
esió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2
¦
¦Vial
¦
¦ Cl
lase 2 ¦ Cl
lase 2 ¦ C
Clase 2 ¦
lit
¦----------------------¦ -------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
uperació el·làstica¦ 13398 ¦
%
¦
>=40
¦
¦Recu
>
>=40
¦
>=40 ¦
¦,25º
¦ Cl
lase 3 ¦ Cl
lase 3 ¦ C
Clase 3 ¦
ºC
¦
¦
¦-------------------------------¦
-------------------- -------------------¦
¦Resi
UNE EN 13074, seguit d'estabili
ització
idu per evaporació U
¦UNE EN 14895 i d'envell iment UNE EN 14769
¦
¦----------------------- -----------------------------------------------¦
¦Pene
DV
etració 25ºC
¦
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦
¦
Cl
¦
lase 2
¦
¦
¦
-----------------------------¦ -------¦-------¦---¦---------------------¦
DV
¦
¦Punt
¦ 1427 ¦ ºC
to de
¦
lase 2
¦
¦
¦
Cl
¦rebl
laniment
¦
----------¦---------------------¦
-------------------¦ ------ ¦-------¦---¦
DV
¦
¦Cohe
¦ 13588 ¦ J/cm2
J
esió por pèndul
¦
lase 2
¦
¦
Cl
¦Vial
¦
lit
----------¦---------------------¦
-------------------- -------------------DV
%
¦
¦
¦Recu
uperació elàstica ¦ 13398 ¦
lase 2
¦
¦,25º
¦
¦
Cl
¦
ºC
----------+---------------------+
-------------------- -------------------enclatura e
(*)De
europea.
enominació informati va per a adaptació a nova nome
TBR: Se inform
marà del va
alor
DV: V
Valor declarat pel f
fabricant.
ituminoses s'expresarà d'acord
E-EN 13808 segons
La d
denominació
ó de les em
mulsions bi
d amb l'UNE
_P_F_I. tre
plicació
el se
egüent format: C _% lligant_B_
encament_ap
a.
- C: Indicatiu que és un
na emulsió bituminosa
a catiònica
- % l
de lligant.
lligant: Contingut d
- B: Incatiu que el llig
gant hidrocarbonat és
s un betum asfàltic.
ren polímers.
- P: nomès si s'incorpor
gut de flui
al
- F: nomès si incorpora un conting
idificant superior
s
l 2%.
a (1 a 7) indica la classe de comportame
ent al tren
ncament
t: nombre d
d'una xifra
- I. trencament
segon
ns l'UNE EN 13075-1.
ulsió:
licació: abreviació del tipus d'aplicaci
- apl
ió de l'emu
ADH: reg d'adherència
TER: reg termoadherent
CUR: reg de curat
IMP: reg d'imprimació
MIC: microaglomerat en f
fred
REC: reciclat en fred
BETUM
M ASFÀLTIC:
ni, així c
bsència gai
oluta d'aig
Cal que tingui
i un aspec
cte homogen
com una ab
irebé abso
gua, de
atura d'ús.
maner
ra que no formi escu
uma en escalfar-lo a la tempera

________________________
_______________________
________________
____
____________
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____________
____________
____________
____________
____________
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____________
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___________

18

C DE CONDIC
PLEC
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rri d’Ègara

Ha de tenir una temperatu
ura homogè
ènia, ésser consiste
ent, viscó
ós i flexi
ible a ba
aixes
atures.
tempera
Tanmate
eix ha de ser
s
adheren
nt amb les superfíci
ies mineral
ls dels gra
anulats, si
iguin seque
es o
humides.
Es farà
à servir la
a denominac
ció de bet
tum asfàlti
ic dur, per
r als dest
tinats a la
a producció
ó de
mescles bituminos
ses d'alt m
mòdul.
isits dels Betums asf
fàltics
Taula 211.2 Requi
-----------------------------------------------------------------------+
+-----terística
¦ UNE EN ¦U
Unit.¦ 15/2
25¦ 35/50¦ 50/70¦70/1
10 ¦160/220
0¦
¦Caract
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetr
¦ 1426 ¦0
ració a 25ºC
0,1mm¦ 15-2
25¦ 35-50¦ 50-70¦70-1
100¦160-220
0¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt d
de reblanim
ment
¦ 1427 ¦ ºC ¦ 60-7
76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resist
tèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ % ¦ <=0,5¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,
,8 ¦ <=1,5 ¦
¦cia en
nve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦llimen
nt ¦Penetr
ra.reten ¦ 1426 ¦ % ¦ >=55
5 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=4
46 ¦ >=37 ¦
¦UNE EN
N
¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm
m.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=10
0 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=1
11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦De-1,5¦De-1,5¦D
De-1,5¦De-1
1,5¦De-1,5 ¦
¦
¦ 12591 ¦
ació
¦ 13924 ¦ - ¦a +0,7¦a +0,7¦a
a +0,7¦a+0,
,7 ¦a +0,7 ¦
¦Índex de Penetra
¦
¦Annex A ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
--------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦-----¦ 12593 ¦ ºC ¦ TBR
fragilitat Fraass
R ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-1
10 ¦ <=-15 ¦
¦Punt f
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt i
inflam. vas
s obert
¦ISO 2592¦ ºC ¦ >=24
45¦ >=240¦ >=230¦>=23
30 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
ilitat
>=99,0¦>=99
9,0¦>=99,0 ¦
¦Solubi
¦ 12592 ¦ % ¦>=99,0¦>=99,0¦>
-----------------------------------------------------------------------+
+-----TBR: S'informarà del valor.
ominació de
els betums
s asfàltics
s es compo
osa de la lletra B seguida de
d dos nom
mbres
La deno
represe
entatius de
e la seva penetració
ó mínima i màxima d'
'acord amb
b l'UNE-EN 1426 sepa
arats
per una
a barra a la
l dreta (/
/) segons el
e següent format:
B P.mi
in/P.max.
ndicatiu qu
ue és un be
etum asfàlt
tic.
- B: In
- P.màx
x: Penetrac
ció màxima.
- P.mín
n: Penetrac
ció mínima.
Els bet
tums asfàlt
tics emplea
ats segons UNE EN 125
594 i UNE EN
E 13924 só
ón:
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
MODIFICAT AMB
A
POLÍMER
RS:
BETUM M
Lligant
t hidrocarb
bonat
amb
b propietat
ts reològiques modif
ficades dur
rant la se
eva fabric
cació
per l'ú
ús d'un o més
m
polímer
rs orgànics
s.
Es consideraren també
t
com b
betums modi
ificats:
- Els f
fabricats amb
a
polímer
rs subminis
strats a gr
ranel
- Els q
que es fabr
riquen a l'indret d'u
us o en ins
stal·lacion
ns específi
iques indep
pendents
Es cons
sideren exclosos els
s obtinguts
s per addi
icions als
s granulats
s o al me
esclador de
e la
planta de fabrica
ació a l'ob
bra.
Taula 212.2 Requi
isits dels Betums mod
dificats am
mb polímers
s
+---------------------------------------------------------------------------+
+
inació UNE EN 14023
¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB
P
¦ PMB ¦ PMB ¦
¦Denomi
¦
10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/
4
¦ 45/ ¦ 75/ ¦
¦
0-65¦ 80-75
5 ¦ 130-60¦
¦
¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80
¦
-----------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦
¦-----inació ante
erior (*)
¦ BM-1 ¦ BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM
M-3c¦
¦ BM-4 ¦
¦Denomi
----------------------------------------------------------------------¦
¦
¦-----terístiq. ¦UNE EN¦Uni
it.¦
Assajos sobre el betum
b
origi
inal
¦
¦Caract
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦
1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45
5-80¦ 45-80
0 ¦ 75-130¦
¦
¦Penet.a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1

¦---------------¦------¦ -----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt
t reblan. ¦ 1427 ¦ ºC ¦ >=
=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=
=75 ¦ >=60
0 ¦
------------¦------¦ -----¦-------¦-----¦-----¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohe
=2 ¦
>=2
2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >
>=3 ¦ >=1
1 ¦
esió.Força ¦13589 ¦ j/cm2¦ >=
¦13703 ¦
¦duct
¦ a 15ºC¦ a 10º
ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5º
ºC ¦
tilitat
¦-----¦-------¦------¦-------¦-------¦
------------¦------¦ -----¦-------¦-----¦P.fr
=-5 ¦ <=-7
7 ¦ <=-1 ¦ <=-15¦ <=
=-15 ¦ <=-1
15 ¦
ragil.Fraass¦12593 ¦ ºC ¦ <=
¦-----¦-------¦------¦-------¦-------¦
------------¦------¦ -----¦-------¦-----¦Recu
¦13398 ¦ % ¦ TBR ¦ >=50
0 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >
>=80 ¦ >=6
60 ¦
up 25ºC
¦-----¦-------¦------¦-------¦-------¦
------------¦------¦ -----¦-------¦-----¦Esta
=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <
<=5 ¦
<=
=5 ¦
a
¦Difer. ¦13399 ¦ ºC ¦ <=
¦bili
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
itat¦rebla. ¦ 1427 ¦
¦emma
magat¦-------¦------¦ -----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zema
matge¦Difer. ¦13399 ¦ 0,1mm¦ <=
=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <
<=13 ¦ <=1
13 ¦
)
¦penet. ¦ 1426 ¦
¦
¦
¦(**)
¦
¦
¦
¦
¦
------------¦------¦ -----¦-------¦-----¦-----¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt
¦ ISO ¦ ºC ¦ >=235 ¦ >=235
5 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=
=235 ¦ >=22
20 ¦
t
¦ 2592 ¦
¦
¦
¦
¦
¦infl
¦
¦
lamació
¦
¦------------------------------------¦
------------¦------¦ -----¦-------------¦
¦
¦
¦Durabilitat-Re
esistència envellimen
nt EN 12607
7-1¦
---------------------------------¦
¦---------------¦------¦ -----¦-------------¦Canv
8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=
=1,0 ¦ <=1,0 ¦
vi de massa ¦12607 ¦ % ¦ <=0,8 ¦ <=0,8
¦-----¦-------¦------¦-------¦-------¦
------------¦------¦ -----¦-------¦-----¦Pene
¦ 1426 ¦ % ¦ >=
=60 ¦ >=60
0 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=
=60 ¦ >=60
0 ¦
et.reten.
------------¦------¦ -----¦-------¦-----¦-----¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Incr
¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=
=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10¦ <=
=10 ¦ <=10
0 ¦
rem.punt
¦
¦
¦
¦rebl
¦
¦
¦
¦
laniment
¦
¦
---¦
¦-----¦-------¦------¦-------¦----------------¦------¦ -----¦-------¦-----=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <
5 ¦
¦Recu
¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=
<=5 ¦ <=5
up.25ºC
-------------+
+------------------------------------------- -------------------”.
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin
n “in situ”
TBR:S
or.
S'informarà del valo
cats amb po
tres PMB se
La d
denominació
ó dels betu
ums modific
olímers es composa d
de les llet
eguides
s represent
de t
tres nombre
es. Els do
os primers
tatius de la seva p
penetració mínima i màxima
s per una b
cer precedi
d'aco
ord amb l'UNE-EN 142
26 separats
barra a la dreta (/),
, i el terc
it d'un
laniment se
En ca
uti
guió(
unt de rebl
egons UNE 1427.
1
as que el polímer
p
(-) representa el pu
ilitzat
at de pneu
l final s'a
en l
la fabricac
ció sigui m
majoritàriament caut
txú recicla
umàtics, al
afegirà
àx.
la ll
letra C, segons el s egüent format: PMB P
P.mín./P.mà
a
rs.
- PMB
MB: Indicatiu que és un betum modificat
m
amb polímer
mín: Penetració míni ma.
- P.m
- P.m
màx: Penetració màxi ma.
- (-)
): Punt de reblanime
ent.
lats.
- C: Polímer provinent d
del cautxú de pneumàt
tics recicl
gons UNE EN
n:
Els b
mpleats seg
N 14023 són
betums modificats em
5, PMB 45/8
B 75/130-60
PMB 1
10/40-70, PMB 25/55- 65, PMB 45/80-60, PM
MB 45/80-65
80-75 i PMB
0
emperatura (T) de
La v
viscositat del betum modificat amb polím
mers serà compatible
c
amb la te
icació :
fabri
im >= 70ºC.
- T < 190 ºC per a betum
ms amb punt de reblan
niment míni
- T < 180 ºC per a la re
esta.
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
2.- C
CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
tal·lacions
ir l'aprova
El s
sistema de transport i les inst
han de teni
ació de
s d'emmagatzematge h
erar la qu
l material;
la D
DF que les comprovarà
à per tal que no es pugui alte
ualitat del
; de no
'utilitzaci
ntingut de
obten
aprovació corresponent, es su
uspendrà l'
ió del con
el tanc
nir-ne l'a
e es creg
unes d'ent
fins a la co
omprovació de les característ
c
tiques que
gui oportu
tre les
indic
cades a la normativa
a vigent o al plec.
EMULS
SIONS BITUMINOSES

________________________
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Submini
istrament: En camions
s cisterna
a que poden ser amb o sense aïllament
a
ni sistema
a de
cció, si ha
an contingu
ut altres líquids ha
auran d'est
tar completament net
ts abans de
e la
calefac
càrrega
a. Les cist
ternes disp
posaran d'u
un element adient que
e permeti prendre
p
mos
stres.
Emmagat
tzematge: En
E un o varis tancs aïllats en
ntre si am
mb boques de
d ventilac
ció, compt
taran
amb apa
arells de mesura
m
i se
eguretat, i disposara
an de vàlvu
ula per a presa
p
de mo
ostres.
Les emu
ulsions bit
tuminoses d
de trencam
ment lent (I.trencame
(
ent 5 a 7), per a microaglome rats
en fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%) , a
tempera
atura < 50 ºC.
En emu
ulsions de trencame
ent lent (I.trencam
ment 5 a 7) i termoadheren
nts (TER) que
s'emmag
gatzemin mé
és de 7 die
es, caldrà assegurar la seva ho
omogeneïtat
t prèviamen
nt a la po
osada
a obra.
ls tancs no
n
disposi
in de mitj
jans de cà
àrrega pro
opis, les cisternes de trans port
Quan el
estaran
n dotades de
d mitjans pneumàtics
s o mecànic
cs per al tràfec
t
ràpi
id.
Les can
nonades i bombes
b
utilitzades en
e el tràfe
ec de l'em
mulsió cal que estigu
uin dispos ades
de tal manera que
e sigui fàc
cil netejar
r-les despr
rès de cada
a aplicació
ó.
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS M
MODIFICATS AMB POLÍME
ERS:
istrament: en camions
s cisterna amb sistem
ma de calef
facció i te
ermòmetres de contro l de
Submini
peratura si
ituats a ll
locs visibl
les. Ha de
e disposar d'un siste
ema que per
rmeti esca
alfar
la temp
el betu
um quan per
r qualsevo
ol anomalia
a la temperatura dav
valli fins a punt en
n que no p
pugui
ser tra
ansportat, a més d'un
na vàlvula per a pode
er prendre mostres.
Emmagat
tzematge: en
e tancs aï
ïllats entr
re si, amb ventilació
ó i sisteme
es de contr
rol. Els t
tancs
estaran
n calorifug
gats i prov
veïts de te
ermòmetres visibles, i dotats de
d sistema de calefa
acció
que evi
iti que la temperatur
ra fixada per al seu
u emmagatze
ematge es desviï més
s de deu g
graus
Celsius (10ºC). Disposarà
D
d
d'una una vàlvula
v
per
r a presa de
d mostres.
.
Quan el
ls tancs no
n
disposi
in de mitj
jans de cà
àrrega pro
opis, les cisternes de trans port
estaran
n dotades de
d mitjans pneumàtics
s o mecànic
cs per al seu
s
tràfec ràpid.
Les can
nonades i bombes uti
ilitzades en
e el tràf
fec del bet
tum hauran
n d'estar calefactade
c
es i
aïllade
es tèrmica
ament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada
aplicac
ció.
BETUM M
MODIFICAT AMB
A
POLÍMER
RS:
Si no c
compleixen amb els va
alors d'est
tabilitat a l'emmagat
tzematge in
ndicats a la
l taula 2 12.2
de
sis tema
del
PG
G-3,
els
mitjans
de
transport
i
emmagatz
zematge
d
disposaran
d'homog
geneització
ó.
els
En llig
gants amb sedimentaci
s
ió o que co
autxú de pn
neumàtics reciclats,
r
ontinguin pols de ca
tancs d'emmagatz
zematge ha
auran de ser d'eix vertic
cal, amb sistema d'agitació
ó i
ulació, i sortida
s
inf
ferior amb forma tron
ncocònica.
recircu

Cada cisterna que arrib
bi a l'obra s'acompa
anyarà d'al
lbarà i in
nformació de l'etiqu
uetat i
marca
t.
atge CE corresponent
L'alb
barà ha d'incloure:
m i direcció del fab
- Nom
bricant
ta de fabricació i s ubministrament.
- Dat
- Ide
dentificació del vehi cle que ho transport
ta
antitat subministrad
- Qua
da
nominació comercial i tipus de betum asf
- Den
fàltic o em
mulsió bitu
uminosa sub
bministrada
a.
m i direcció del com
- Nom
mprador i destí
d
ferència de la coman
- Ref
nda
L'eti
iquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Sím
m
CE
E.
mbol del marcatge
- Nom
mbre d'identificació
ó de l'organisme de c
certificaci
ió.
mbre o marca identif
- Nom
ficativa i direcció d
del fabrica
ant.
es últimes xifres de
- Due
e l'any en que es fix
xa el marca
atge.
mbre del certificat de control de produc
- Nom
cció.
N EMULSIONS
SES
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ EN
S BITUMINOS
ferència a la norma UNE EN 13808.
- Ref
evist.
scripció del product
- Des
te: nom genèric, tipu
us i ús pre
Carac
cterístiques de l'EM
MULSIÓ:
scositat UNE EN 1284 6)
- Vis

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
- Adh
dhesivitat NE EN 1361 4).
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

iment UNE E
dex de trencament UN
- Índ
NE EN 13075-1, i esta
abilitat ci
EN 12848).

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR

ó segons UN
4:
racterístiques del l ligant residual per evaporació
- Car
NE EN 13074
NE EN 1426.
- Consistència a te
emperatura de servei intermig, penetració
ó a 25ºC UN
.

* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
* Orden
n de 21 de enero de 1
1988 sobre modificac
ción de det
terminados artículos del Pliego
o de
prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales par
ra obras de
e carretera
as y puente
es (PG 3/75
5).
* Orden
n de 8 de mayo de 19
989 por la que se mo
odifican pa
arcialmente
e determina
ados prece ptos
del pli
iego de pr
rescripcion
nes técnica
as general
les para obras de ca
arreteras y puentes (PG
3/75).
* Orden
n Circular 29/2011 Sobre el Pl
liego de Prescripciones Técnic
cas General
les para o bras
de carr
reteras y puentes
p
(PG
G-3). Ligan
ntes bitumi
inosos y mi
icroaglomer
rados en fr
río.

de reb
EN 1427
- Consistència a te
emperatura de servei elevada, punt
p
blaniment UNE
U
7.
noses modi ficades (p
pèndul Vial
- Cohesió
ó lligant r
residual en emulsion
nes bitumin
lit UNE
EN 13
3588).
ració sego
- Ca
aracterísti
iques del lligant residual per evapor
ons UNE EN
E
gons UNE EN
d'est
tabilització segons UNE EN 14895 i envel
lliment seg
N 14769 :

13074,

seguit

i intermig,
ció retingu
- Durabil
litat consi
istència temperatura
a de servei
g, penetrac
uda UNE
EN 14
426.

5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó

emperatura de servei elevada, increment punt rebla
animent
- Durabil
litat consi
istència te
UNE E
EN 1427.

CONDICIONS DE MAR
RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ
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- Durabilita
at cohesió
ó en emuls
sions bitu
uminoses mo
odificades (pèndul Vialit
V
UNE
E EN
13588).

- Det
terminació de la pen
netració UN
NE EN 1426
nt de reblaniment UN
- Pun
NE EN 1427

RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ EN BE
ETUMS ASFÀL
LTICS I MOD
DIFICATS:
CONDICIONS DE MAR
i es calcularà l'índex d
de penetració UNE EN 12591 o UN
NE EN 13924
4
- Refer
rència a la
a norma UNE
E EN 12591 o UNE EN 13924.
1
egona mostra es guar
La se
rdarà fins esgotar el
l període de
d garantia
a.
- Descr
ripció del producte: nom genèri
ic, tipus i ús previst.

- Consi
istència a temperatur
ra de serve
ei intermèd
dia, penetració a 25ºC UNE EN 1426.

Es p
podrà cont
trolar add
dicionalment si la DF ho exi
igeix real
litzant els
s assajos per a
compr
rovar les caracterís
stiques de
e les taul
les 211.2 de l'artic
cle 211 de
el PG-3, a
amb una
nim de tre
freqü
qüència d'u
una vegada cada mes i com a mín
es vegades durant l'e
execució, i per a
cada tipus de composició
ó de betum.

- Consi
istència a temperatur
ra de serve
ei elevada,
, punt de reblaniment UNE EN 1427.

OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N BETUMS MO
ODIFICATS A
AMB POLÍMER
RS

- Depen
ndència de la consist
tència amb la tempera
atura UNE EN 13588 o UNE EN 13924.

ricació
El c ontrol de recepció e
es realitza
arà sobre e
el subminis
strament en
n cisternes
s o la fabr
bra.
en ob

- Carac
cterístique
es del Betu
ums:

- Durab
bilitat co
onsistència
a temperat
tura de se
ervei inte
ermèdia i elevada (resistènci
(
ia a
l'env
velliment UNE
U
EN 1260
07-1.
- Consi
istència (f
forçaductil
litat UNE EN
E 13589 i 13703), modificats amb polímers

Per a cada cisterna amb betum modi
ificat amb polímers arribat
a
a o
obra es pod
dran prendr
re dues
mostr
res d'un quilogram
q
s
segons UNE EN 58, en el moment del transv
vasament de
el material
l de la
ciste
erna al tanc d'emmag
gatzematge.

- penet
tració reti
inguda UNE EN 1426

e una mostra es real itzaran els següents
Sobre
s assajos:

- incre
ement del punt
p
de reb
blaniment UNE
U
EN 1427
7

terminació de la pen
- Det
netració UN
NE EN 1426

- canvi
i de massa UNE EN 126
607-1

nt de reblaniment UN
- Pun
NE EN 1427

- Fragi
ilitat a ba
aixa temperatura de servei (pu
unt fragili
itat Fraass
s UNE EN 12
2593, només
s en
betum
ms UNE EN 12591
1

cuperació elàstica U
- Rec
UNE EN 13398
de de garan
segona mostra es con
La s
nservarà fins esgotar
r el períod
ntia.

- Recup
peració elà
àstica a 25
5ºC UNE EN 13398 (mod
dificats amb polímers).
Per a cada fa
abricació en obra es
e prendra
an mostres a les ca
anonades de
d sortida de la
igant, dos cada cinquanta i al
s cada jorn
insta
al·lació de
d fabricac
ció del lli
l menys dos
nada de
ant sobre l
treba
all, conse
ervant una fins a la fi del pe
eríode de garantia, i realitza
l'altre
els s
següents assajos:

- El su
ubministrad
dor aportar
rà informac
ció sobre:
- Tempe
eratura màx
xima d'esca
alfament.
- Rang de tempera
atura de la
a mescla i compactaci
ió.

NE EN 1426
terminació de la pen
- Det
netració UN

El plec
c de prescr
ripcions tè
ècniques pa
articulars o la DF po
odran exigi
ir informac
ció addici onal
sobre l
la resta de
e caracterí
ístiques de
e cada tipu
us de lliga
ant hidroca
arbonat.

nto de reblaniment U
- Pun
UNE EN 1427
cuperació elàstica U
- Rec
UNE EN 13398

En Betu
ums modific
cats amb po
olímers es podran de
emanar addi
icionalment
t el valor d'estabil itat
a l'emm
magatzematg
ge segons UNE EN 13399
1
per a verific
car els si
istemes de
e transpor
rt i
emmagat
tzematge

r. Quan es
se emmagatz
rol a l'en
Contr
ntrada del
l mesclador
s fabriqui betum en obra sens
zematge
inter
rmedi previ a l'entr
rada al mesclador de la planta, no serà n
necessari control.
c

OPERACIONS DE CON
NTROL EN BE
ETUMS ASFÀL
LTICS:

odificat am
s que s'acc
Un l ot equival
ldrà a la q
quantitat de
d 300 t d
de betum mo
mb polímers
ceptarà
r al lot.
o ref
fusarà en bloc. La D
DF podrà fixar altres
s mides per

El cont
trol en la recepció e
es realitza
arà per a cada
c
cister
rna arribad
da a l'obra
a prenent dues
mostres d'un quil
logram sego
ons UNE EN 58 en el moment del
l transvasa
ament del material
m
de
e la
cistern
na al tanc d'emmagatz
zematge.

s
De c
cada lot de
e betum es
s prendran dues mostr
res d'un quilogram
q
segons UNE EN 58, en
n algun
ntrada al m
punt entre la sortida de
el tanc d'emmagatzema
atge i l'en
mesclador.

Sobre u
una mostra es determi
inarà la pe
enetració segons
s
UNE EN 1426 i la segona es conser
rvarà
fins esgotar el període
p
de garantia.

e una mostra es real itzaran els següents
Sobre
s assajos:
NE EN 1426
terminació de la pen
- Det
netració UN

Control
l a l'entra
ada del mes
sclador. Un
n lot equiv
valdrà a la
a quantitat
t de 300 t de betum, que
s'accep
ptarà o ref
fusarà en b
bloc. La DF
F podrà fix
xar altre mida
m
per al
l lot.

nt de reblaniment UN
- Pun
NE EN 1427

De cada
a lot es pr
rendran due
es mostres d'un quilogram sego
ons UNE EN 58, en alg
gun punt e ntre
la sort
tida del ta
anc d'emmag
gatzematge i l'entrad
da al mescl
lador.

EN 1339
ci de la DF
saig de recuperació elàstica UNE
- Ass
U
98( a judic
F).
e de garant
egona mostra es cons ervarà fins esgotar el període
La se
tia.

Sobre u
una mostra es realitz
zaran els següents
s
as
ssajos:
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
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____________
____________
____________
____________
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____________
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Control
l addiciona
al si la DF ho ex
xigeix rea
alitzant els
e
assajos per a comprovar les
erístiques de les tau
ules 212.2 del PG-3, amb freqü
üència d'un
na vegada cada
c
mes i com
caracte
a mínim
m de tres vegades d
durant l'e
execució, i per a cada
c
tipus i composició de b
betum
modific
cats.

En e
el cas d'e
emmagatzema
atge de le
es emulsio
ons per pe
eríodes
>
>15 dies o >7 dies per a
emuls
sions de trencament
t
lent o te
ermoadheren
nts, es realitzarà p
previ al ser ús sobr
re dues
zematge
mostr
res, una de
d la part superior i l'altre de la part inferior
r del tanc d'emmagatz
els s
següents assajos:

En el c
cas d'emmagatzematge
e dels betu
ums modificats per períodes
p
>
>15
dies, es
e realitz aran
previ a
al seu ús sobre
s
dues mostres, una
u
de la part super
rior i l'al
ltra de la part infe rior
del dip
pòsit d'emm
magatzematg
ge els segü
üents assaj
jos:

saig de tamisatge UN
- Ass
NE EN 1429

- Penet
tració UNE EN 1426
- Punt de reblani
iment UNE E
EN 1427

En c
cas de no complir e
els valors estipulat
ts, es pro
ocedirà a la seva homogeneitz
h
zació i
ització de
sminuir
reali
e nous assa
ajos o la seva retir
rada. El di
irector de
e les obres
s podrà dis
els t
terminis anteriormen
nt fixats en cas de c
condicions atmosfèriq
ques o d'ob
bra anormal
ls.

Cas de no compl
lir els va
alors esti
ipulats, es
e
procedi
irà a la seva homo
ogeneïtzaci
ió i
realització de nous
n
assajos o la seva retir
rada. La DF podrà disminuir els term
minis
orment fixa
ats en cas de condici
ions atmosf
fèriques o d'obra ano
ormals.
anterio

Un c
cop al mes
s i un mín
nim de tre
es cops du
urant l'execució de l'obra, per
p
cada t
tipus i
compo
osició d'emulsió b
bituminosa, es real
litzaran els assai
igs necess
saris per a la
compr
cterístiques.
rovació de les carac

OPERACIONS DE CON
NTROL EN EM
MULSIONS BI
ITUMINOSES

CRITE
RESA DE MOS TRES:
ERIS DE PR

Per a cada ciste
erna amb emulsió bi
ituminosa arribada a l'obra es podran prendre dues
mostres de dos qu
uilograms s
segons UNE EN 58, en el moment del transv
vasament de
el materia
al de
la cist
terna al ta
anc d'emmag
gatzematge.

De fo
orma general de cada
a cisterna arribada a l'obra en
n el moment
t del trans
svasament a
al tanc
d'emm
mmagatzematge.

saig de contingut en
- Ass
n betum asfàltic resi
idual UNE EN
E 1431

ERI DE PRESA DE MOST
CRITE
TRES EN EMU
ULSIONS BIT
TUMINOSES
Sobre u
una mostra es realitz
zaran els següents
s
as
ssajos:
da lot a la sortida del tanc d'emmagatze
A cad
d
ematge, en el moment d'ús.
- Càrre
ega de les partícules
s UNE EN 14
430
ERI DE PRESA DE MOST
CRITE
TRES EN BETUMS ASFÀLT
TICS
- Índex
x de trenca
ament UNE E
EN 13075-1
da lot en un punt en
A cad
ntre la sortida del t
tanc d'emma
agatzematge
e i el mesc
clador.
- Conti
ingut d'aig
gua UNE EN 1428
ERI DE PRESA DE MOST
CRITE
TRES EN BETUMS MODIFI
ICATS AMB POLÍMERS
P
- Tamisatge UNE EN
E 1429
e la instal
a fabricació a obra, a les canonades de sortida de
En la
l·lació.
La sego
ona mostra
a es conservarà dura
ant 15 die
es per a realitzar assajos de
d contrast
t si
fossin necessaris
s.

magatzematg
sclador.
ada lot en un punt e
En ca
entre la sortida del tanc d'emm
ge i el mes

Es cont
trolarà en el moment de l'ús a la sortida
a del tanc d'emmagatz
zematge.

ACIONS EN C
MPLIMENT
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
CAS D'INCOM

Un lot equivaldrà
à a la quan
ntitat de 30
3 t o fra
acció diàri
ia d'emulsi
ió bitumino
osa, en el cas
de regs es consid
derarà la f
fracció set
tmanal. La DF podrà fixar
f
altre
es mides pe
er al lot.

tar en cas que els lligants
hi
ats no comp
La D
DF indicarà
à les mesur
res a adopt
l
idrocarbona
mpleixin
es de l'ar
responent d
algun
na de les especifica
acions establertes a les taule
rticle corr
del PG3/75 per a cada lligant

De cada
a lot es prendran du
ues mostres
s de 2 qui
ilograms se
egons UNE EN
E 58, a la
l sortida del
tanc d'emmagatzem
matge.

rticle 213.
Emuls
sions bituminoses le
es taules 213.3 i 213
3.4 de l'ar

Sobre u
una mostra es realitz
zaran els següents
s
as
ssajos:

ms asfàltics la taul a 211.2 de l'article
Betum
e 211.

- Càrre
ega de part
tícules UNE
E EN 1430

ms asfàltics modific
Betum
cats amb polímers la taula 212.2 de l'art
ticle 212.

- Índex
x de trenca
ament UNE E
EN 13075-1

B06 - FORMIGO
ONS DE COM
MPRA
B064
4 - FORMIG
GONS ESTRU
UCTURALS EN
E MASSA

- Conti
ingut d'aig
gua UNE EN 1428
- Tamisatge

UNE EN 1429
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

La seg
gona mostra
a es conse
ervarà dur
rant 15 dies per a realitzar assajos de
d contrast
t si
fossin necessaris
s.

B0643
300C, B064100C, B064 500C.

Es podr
rà controla
ar de form
ma addicion
nal si la DF ho exig
geix realitzant els assajos pe
er a
comprov
var les car
racterístiq
ques de les
s taules 213.3 i 213
3.4 de l'ar
rticle 213 del PG-3, amb
freqüèn
ncia d'una vegada cad
da mes i mínim
m
de tr
res vegades
s, durant l'execució
ó i per a cada
tipus i composici
ió d'emulsi
ió.

ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
at en una c
Formi
migó amb o sense addi
icions (cendres vola
ants o fum de sílice
e), elabora
central
de
formi
migonera le
egalment au
utoritzada d'acord a
amb el títol 4t. de la llei 21/1992
2
e 16 de
abril.
julio
ol d'indústria i el Real Decret 697/1995
5 de 28 d'a
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(on F
Fcm: Resistència mit
tja a compr
ressió a 28
8 dies, ßcc
c: coeficie
ent que dep
pèn de l'ed
dat del
formi
migó, t: ed
dat del for
rmigó en di
ies, s: co
oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2
per a ciments d'alta res
sistència i endurime
ent ràpid (CEM
(
42,5R,
, CEM 52,5R), = 0,25
5 per a
cimen
ls i d'en
nduriment ràpid
r
(CEM
M 32,5R, CEM
42,5
5), = 0,38
8 per a c
nts normal
ciments
d'end
duriment lent (CEM 3 2,25))).
r mínim de la resist
Valor
tència:
- Fo
ormigons en
n massa >= 20 N/mm2
- Fo
ormigons ar
rmats o pre
etesats >= 25 N/mm2
Tipus
s de ciment:
- Fo
ormigó en massa: Cim
ments comun
ns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/
/B-Q, CEM I
II/A-W,
CE
EM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II
I/B-T i CE
EM III/C (UNE-EN
(
197
7-1),
Cim
ments per a usos
es
specials ES
SP VI-1 (UN
NE 80307)
- Fo
ormigó arma
at: Ciments
s comuns excepte els
s tipus CEM
M II/A-Q, C
CEM II/B-Q,
, CEM II/A-W, CEM
II
I/B-W, CEM II/A-T, CE
EM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 1
197-1)
- Fo
ormigó pret
tesat: Cime
ents comuns tipus CE
EM I, CEM II/A-D,
I
CEM
M II/A-V, CEM
C
II/A-P i CEM
II
I/A-M(V,P) (UNE-EN 19
97-1)
- Es
s considera
a inclòs di
ins dels ci
iments comu
uns els cim
ments blanc
cs (UNE 80305)
cionals co
- Es
s considere
en incloso
os els cime
ents de ca
aracterísti
iques addic
om els resi
istents
al
ls sulfats i/o a l'
'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303
3-2), i el
ls de baix
x calor
d'
'hidratació
ó (UNE-EN 1
14216)
Class
se del cim
ment: 32,5 N
Densi
itats dels formigons :
- Fo
ormigons en
n massa (HM
M):
- 2.300 kg/
/m3 si fck
k <=50 N/mm
m2
- 2.400 kg/
/m3 si fck
k > 50 N/mm
m2
ormigons ar
rmats i pre
etensats (H
HA-HP): 250
00 kg/m3
- Fo
EHE-08,
cord amb les
El c
contingut mínim
m
de ci
iment ha d'
'estar d'ac
l
prescri
ipcions de la norma E
ició (taul
de ciment
en f
funció de la classe
e d'exposi
la 37.3.2.a). La qu
uantitat mínima
m
favorab
consi
exposició més
m
ble ha de ser:
s
iderant el tipus d'e
kg/m3
- Ob
bres de for
rmigó en ma
assa: >= 200
2
- Ob
bres de for
rmigó armat
t: >= 250 kg/m3
kg/m3
- Ob
bres de for
rmigó prete
esat: >= 275
2
3
- A totes les obres: <=
= 500 kg/m3
ar d'acord amb les prescripcio
La r
relació aig
gua/ciment ha d'esta
p
ons de la norma EHE-08, en
37.3
nt consider
funci
ió de la classe
c
d'ex
xposició (taula
(
3.2.a). La relació a
aigua/cimen
rant el
tipus
s d'exposició més fa
avorable ha de ser:
- Fo
ormigó en massa:
m
<= 0,65
- Fo
ormigó arma
at: <= 0,6
65
- Fo
ormigó pret
tesat: <= 0,60
NE EN 12350
Assen
ntament en el con d' Abrams (UN
0-2):
- Co
onsistència
a seca: 0 - 2 cm
m
- Co
onsistència
a plàstica:
: 3 - 5 cm
- Co
onsistència
a tova: 6 - 9 cm
- Co
onsistència
a fluida: 10-15 cm
- Co
onsistència
a líquida: 16-20 cm
La co
onsistència (L) líqu
uida només es podrà a
aconseguir mitjançant
t additiu superfluidi
s
ificant
superar
lor total aportat pe
Ió cl
er components d'un fo
ormigó no pot
p
r:
nt
- Pr
retensat: <= 0,2% pe
es de cimen
- Ar
rmat: <= 0,4%
0
pes de
e ciment
ació: <= 0
e ciment
- En
n massa amb
b armadura de fissura
0,4% pes de
responents als granul
lats i al c
Quant
titat total de fins (sedàs 0,063) al for
rmigó, corr
ciment:
g/m3
- Si
i l'aigua és
é standard
d: < 175 kg
- Si
i l'aigua és
é reciclad
da: < 185 kg/m3
k
Toler
ràncies:
- As
ssentament en el con d'Abrams:
- Consistèn
ncia seca: Nul
- Consistèn
ncia plàsti
ica o tova: ± 1 cm
ncia fluida
a: ± 2 cm
- Consistèn
m
ncia líquid
da: ± 2 cm
- Consistèn

ERÍSTIQUES DELS FORMI
IGONS D'ÚS ESTRUCTURA
AL:
CARACTE
Els com
mponents de
el formigó, la seva dosificaci
ió, el pro
océs de fa
abricació i el trans port
han d'e
estar d'aco
ord amb les
s prescripc
cions de l'EHE-08.
La desi
ignació del
l formigó f
fabricat en
n central es pot fer
r per propi
ietats o pe
er dosific
cació
i s'exp
pressarà, com
c
a mínim
m, la següe
ent informa
ació:
- Consi
istència
- Grand
dària màxim
ma del gran
nulat
- Tipus
s d'ambient
t al que s'
'exposarà el
e formigó
- Resis
stència car
racterístic
ca a compre
essió per als
a
formigons designats per propietats
- Conti
ingut de ci
iment expre
essat en kg
g/m3, per als
a
formigons designats per dosificació
- La in
ndicació de
e l'ús estr
ructural qu
ue ha de te
enir el formigó: en massa, arm
mat o prete
esat
La desi
ignació per
r propietat
ts s'ha de fer d'acor
rd amb el format:
f
T-R
R/C/TM/A
q
serà HM per al formigó
f
en
n massa, HA
A pel form
migó armat,
, i HP per
r al
- T: Indicatiu que
igó pretesa
at
formi
- R: Re
esistència característica a co
ompressió, en N/mm2 (20-25-30-3
(
35-40-45-50-55-60-70 -8090-10
00)
- C: Ll
letra indic
cativa del tipus de consistènc
cia: L Líqu
uida, F flu
uida, B tov
va, P plàs tica
i S s
seca
- TM: G
Grandària màxima
m
del granulat en
e mm.
- A: De
esignació de
d l'ambien
nt al que s'exposarà
s
el formigó
ó
En els formigons designats per propi
ietats, el subministrador ha d'establir
d
la compos ició
de la m
mescla del formigó, garantint al peticio
onari les caracterís
stiques esp
pecificades
s de
grandàr
ria màxima del granu
ulat, consistència i resistèn
ncia caract
terística, així com les
limitac
cions deriv
vades del tipus d'a
ambient es
specificat (contingu
ut de cime
ent i rel ació
aigua/c
ciment).
En els
s formigon
ns designa
ats per dosificació
d
ó, el pet
ticionari es respon
nsable de la
congruè
ència de les
l
caract
terístiques
s especifi
icades de grandària
a màxima del granu
ulat,
consist
tència i co
ontingut e
en ciment per metre cúbic de formigó, i el submi
inistrador les
haurà d
de garantir
r, indicant
t també, la
a relació aigua/cimen
a
nt que ha emprat.
e
En els formigons
s amb cara
acterístiqu
ues especials o d'a
altres de les especi
ificades a la
designa
ació, les garanties i les dades
d
que el submi
inistrador hagi d'a
aportar, s 'han
d'espec
cificar aba
ans de l'in
nici del su
ubministram
ment.
El form
migó ha de complir am
mb les exigències de
e qualitat que establ
leix l'arti
icle 37.2.3
3 de
la norm
ma EHE-08.
Si el f
formigó est
tà destinat a una ob
bra amb armadures pr
retesades, podrà cont
tindre cen
ndres
volants sense que
e aquestes excedeixin
n el 20% de
el pes del
l ciment, i si es tra
acta de fum
m de
e
el 10%
silici no podrà excedir
formigó est
tà destinat
t a obres de
d formigó en massa o armat, la
a DF pot autoritzar l'us
Si el f
de cend
dres volant
ts o fum de
e silici per la seva
a confecció
ó. En estru
uctures d'e
edificació,
, si
s'utili
itzen cendr
res volants
s no han de
e superar el
e 35% del pes del ci
iment. Si s'utilitza
s
a fum
de sili
ici no ha de supera
ar el 10% del pes del ciment
t. La quan
ntitat mínima de ci ment
s'espec
cifica a l'article 37
7.3.2 de la
a norma EHE
E-08
La cent
tral que subministri
s
i formigó amb cendr
res volants
s realitza
arà un con
ntrol sobre
e la
producc
ció segons l'art. 30 de la nor
rma EHE-08 i ha de posar
p
els resultats
r
d l'anàlis
de
si a
l'abast
t de la DF, o disposa
arà d'un di
istintiu de
e qualitat oficialmen
nt reconegu
ut
Les cen
ndres volan
nts han de complir en
n qualsevol
l cas les especificac
e
cions de la
a norma UN
NE_EN
450.
Els add
ditius haur
ran de ser
r del tipus
s que esta
ableix l'ar
rticle 29.2
2 de l'EHE
E-08 i com
mplir
l'UNE E
EN 934-2
En cap cas la pr
roporció en
n pes de l'additiu
l
no ha de superar el
l 5% del pes
p
del ci ment
utilitzat.
ficació del
ls formigon
ns per la seva
s
resist
tència a co
ompressió:
Classif
- Si fc
ck <= 50 N/
/mm2 , resi
istència st
tandard
- Si fc
ck > 50 N/m
mm2 , alta resistènci
ia
s de
Si no e
es disposa més que de
e resultats
s a 28 die
es d'edat, es podran admetre co
om a valors
resistè
ència a j dies
d
d'edat
t els valor
rs resultan
nts de la fórmula
f
seg
güent:
- fcm (
(t) = ßcc(t
t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2
2]
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- La
a identific
cació de ca
ada fracció
ó d'àrid i la seva pr
roporció po
onderal en sec
- La
a granulome
etria de l
la mescla d'àrids
d
per
r als tami
isos 40 mm;
; 25 mm; 20 mm; 12,5
5 mm; 8
mm
m; 4 mm; 2 mm; 1 mm;
; 0,500 mm;
; 0,250 mm;
; 0,125 mm;
; i 0,063 m
mm UNE EN 933-2.
- La
a dosificac
ció de cime
ent, aigua i, si és e
el cas de cada
c
additi
iu, referides a amass
sada
- La
a resistènc
cia caracte
erística a flexotracc
ció a 7 i a 28 dies.
- La
a consistèn
ncia del fo
ormigó fres
sc, i el co
ontingut d'
'aire ocluï
ït.
El pe
es total de
d partícul
les que pas
ssen pel ta
amís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà
s
major de 450
kg/m3
m3, inclòs el ciment.
Conti
= 300 kg/m3
ingut de ciment: >=
Relac
<= 0,46
ció aigua/ciment: <
ntament en el con d' Abrams (UN
Assen
NE 83313): 2 - 6 cm
Propo
orció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En z
zones sotm
meses a ne
evades o gelades
g
se
erà obliga
atòria la utilitzaci
ió d'un in
nclusor
d'air
re, i en aquest
a
cas,
, la proporció d'air
re ocluit en
e el form
migó fresc no serà in
nferior
al 4,
,5 % en volum.
ràncies:
Toler
- As
ssentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

ONS PER A PILOTS
P
FORM
MIGONATS 'I
IN SITU'
FORMIGO
Tamany màxim del granulat. El més pet
tit dels se
egüents val
lors:
2 mm
- <= 32
- <= 1/
/4 separaci
ió entre ba
arres d'ace
er longitud
dinals
Dosific
cacions de pastat:
- Conti
ingut de ci
iment:
- Fo
ormigons ab
bocats en s
sec: >= 32
25 kg/m3
- Fo
ormigons su
ubmergits: >= 375 kg
g/m3
- Relac
ció aigua-c
ciment (A/C
C): < 0,6
- Conti
ingut de fi
ins d <0,12
25 (ciment inclòs):
- Gr
ranulat gru
uixut d > 8 mm: >= 400
4
kg/m3
- Gr
ranulat gru
uixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consist
tència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Asse
¦
entament co
on
¦
Con
ndicions
¦
d'Abrams(mm)
¦
¦
d'ús
¦------------------------------------------------------------¦
1
¦ - Fo
ormigó aboc
cat en sec
¦
130 <= H <= 180
¦
>= 160
¦ - Fo
ormigó bomb
bejat, subm
mergit o
¦
H >
¦
¦
¦
ab
bocat sota aigua amb tub tremie
e
¦
¦
H >
¦
>= 180
¦ - Fo
ormigó subm
mergit, abo
ocat sota
¦
¦
fl
luid estabi
ilitzador amb
a
tub tre
emie ¦
-------------------------------------------------------+
+-----migó ha de tenir l
la docilita
at i fluï
ïdesa adequ
uada, i aquests
a
val
lors s'han
n de
El form
manteni
ir durant tot el pr
rocés de formigonat
t, per tal
l d'evitar
r embussos als tubs
s de
formigo
onar.

CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
2.- C
Submi
ministrament: En cami ons formig
gonera.
El f
formigó ha d'arribar a l'obra sense
s
alte
eracions en
n les seves
s caracterí
ístiques, f
formant
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormime
una b
ent.
Queda
da expressa
ament prohi
ibit l'addi
ició al fo
ormigó de qualsevol
q
quantitat d'aigua o altres
subst
tàncies que puguin a
alterar la composició
ó original.
Emmag
gatzematge: No es po
ot emmagatzemar.
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT

ONS PER A PANTALLES
P
F
FORMIGONADE
ES 'IN SITU
U'
FORMIGO
Conting
gut mímin de
d ciment e
en funció de
d la grand
dària màxim
ma del gran
nulat:
+--------------------------+
¦ Gran
ndària
¦ Contingut ¦
¦ màxi
ima del ¦ mínim de ¦
ulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦ granu
¦------------------------- ¦
32
¦
¦
350
¦
25
¦
¦
370
¦
20
¦
¦
385
¦
16
¦
¦
400
¦
---------------------+
+-----ria màxima del granul
lat. El més
s petit del
ls següents
s valors:
Grandàr
- <= 32
2 mm
- <= 1/
/4 separaci
ió entre ba
arres d'ace
er longitud
dinals
Dosific
cacions de pastat:
- Conti
ingut de ci
iment en pa
antalles co
ontínues de
e formigó armat:
- Fo
ormigons ab
bocats en s
sec: >= 32
25 kg/m3
- Fo
ormigons su
ubmergits: >= 375 kg
g/m3
- Relac
ció aigua-c
ciment: 0,4
45 < A/C < 0,6
- Conti
ingut de fi
ins d <=0,1
125 mm (cim
ment inclòs
s):
- Gr
ranulat gru
uixut D <= 16 mm: <=
= 450 kg/m3
3
- Gr
ranulat gru
uixut D > 1
16 mm: = 400
4
kg/m3
- Assen
ntament al con d'Abra
ams: 160 < A < 220 mm
m
El form
migó ha de tenir l
la docilita
at i fluï
ïdesa adequ
uada, i aquests
a
val
lors s'han
n de
manteni
ir durant tot el pr
rocés de formigonat
t, per tal
l d'evitar
r embussos als tubs
s de
formigo
onar.

element
Unita
pció de l'e
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
da a l'obra
Crite
antitat necessària su
ubministrad
a
eri d'amidament: qua
ATORI
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
e aprueba la Instruc
cción de Ho
Real Decreto 1247/2008,
1
de 18 de julio, por
r el que se
ormigón
Estru
uctural (EHE-08).
PILOT
ALLES FORMI GONADES 'IN SITU'
TS I PANTA
go Técnico
Real Decreto 314/2006,
3
de 17 de marzo, po
or el que se aprueba
a el Códig
o de la
tructural D
Edifi
icación Parte 2. Doc
cumento Básico de Seg
guridad est
DB-SE.
FORMI
MIGÓ PER A PAVIMENTS
o, por la que se ac
ctualizan determinad
dos artícul
Orden
/2004, de 1 de marzo
los del
n FOM/891/
uentes, rel
lativos
plieg
go de pres
scripciones
s técnicas generales para obras de carre
eteras y pu
a fir
rmes y pavimentos.
5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
n full on constin, com
a míni
El s
subministra
ador ha de
e lliurar amb cada c
càrrega un
c
im, les
dades
s següents:
r
- Id
dentificaci
ió del subm
ministrador
- Nú
úmero de sè
èrie de la fulla de subministra
s
ament

FORMIGÓ
Ó PER A PAV
VIMENTS
La fabr
ricació del
l formigó n
no es podrà
à iniciar fins
f
que la
a DF no hag
gi aprovat la fórmul a de
treball
l i el corr
responent t
tram de pro
ova (aparta
at d'execuc
ció). Aques
sta fórmula
a inclourà:
:

- Da
ata i hora de lliuram
ment
- No
om de la ce
entral de f
formigó
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- Ident
tificació del
d
peticio
onari

Contr
rol estadí
ístic de la resist
tència (EH
HE-08): Pe
er a
quali
itat, es realitzaran
n lots de control de com a màxi
im:

form
migons

sense

distint
ntiu

de

- Quant
titat de fo
ormigó subm
ministrat
- Vo
olum de for
rmigonament
t:
- Formi
igons designats per propietats
s d'acord a l'art. 39.2 de l'
'EHE-08, indicant
i
co
om a
mínim
m:

<= 100 m3

- El
lements o grups
g
d'ele
ements que treballen a compress
sió:

- Re
esistència a la compr
ressió

-

Temps de formigona
ament <= 2 setmanes;
; superfície constru
uïda <= 50
00 m2; Nom
mbre de
plantes <=
< 2

- Ti
ipus de con
nsistència
- El
lements o grups
g
d'ele
ements que treballen a flexió:
- Gr
randària mà
àxima del g
granulat
- Ti
ipus d'ambi
ient segons
s la taula 8.2.2 de l'EHE-08
l
- Formi
igons desig
gnats per dosificaci
ió d'acord a l'art.
mínim
m:

39.2 de l'EHE-08,
l
i
indicant
co
om a

Temps de formigona
ament <= 2 setmanes; superfíci
ie construï
uïda <= 100
00 m2; Nom
mbre de
plantes <=
< 2

- Ma
assissos:
-

Temps de formigonam
ment <= 1 setmana
s

- Co
ontingut de
e ciment pe
er m3
El n
número de lots
l
no ser
rà inferior
r a 3. Tot
tes les pas
stades d'un
n lot proce
ediran del mateix
submi
ministrador, i tindra
an la mateixa dosific
cació.

- Re
elació aigu
ua/ciment
- Ti
ipus, class
se i marca del ciment
t

En c
cas de disp
posar d'un
n distintiu
u oficialme
ment recone
egut, es po
odran augm
mentar els valors
anter
riors multiplicant-l
los per 2 o per 5, en
n funció de
el nivell d
de garantia
a per al qu
ue s'ha
efect
tuat el reconeixemen
nt, conform
me a l'arti
icle 81 de l'EHE-08.

- Co
ontingut en
n addicions
s
- Co
ontingut en
n additius

Contr
00 (EHE-08 ): Serà d'aplicació
d
ó a qualse
evol estruc
ctura, sem
mpre que e
es faci
rol 100x10
omprova
abans
s del sub
bministrame
ent del fo
ormigó. La
a conformi
itat de la
a resistèn
ncia es co
deter
rminant la mateixa e
en totes le
es pastades
s sotmeses a control i calculan
nt el valor
r de la
resis
stència característi ca real.

- Ti
ipus d'addi
itiu segons
s UNE_EN 93
34-2, si n'
'hi ha
- Pr
rocedència i quantita
at de les addicions
a
o indicació
ó que no en
n té

Contr
rol indire
ecte de la
a resistència (EHE-0
08): Només es podrà aplicar en formigo
ons que
egut i que s'utilitzi
in en:
dispo
osin d'un distintiu de qualitat oficialm
ment recone

- Ident
tificació del
d
ciment,
, additius i addicion
ns
- Desig
gnació espe
ecífica del
l lloc de subministra
s
ament

s, amb llum
metres
- El
lements d'e
edificis de
e vivendes d'una o du
ues plantes
ms inferiors a 6,00 m

- Ident
tificació del
d
camió i de la per
rsona que fa
f la descàrrega

s, que tre
amb
- El
lements d'e
edificis de vivendes de fins a 4 plantes
eballin a flexió,
f
b llums
in
nferiors a 6,00 metre
es

- Hora límit d'us
s del formi
igó

te s'hagi a
à de compl
Haurà
lir, a més,
, que l'ambient sigu
ui I o II, i que en el project
adoptat
r a 10 N/mm
una r
resistència de càlcu
ul a compressió Fcd n
no superior
m2.

OPERACIONS DE CON
NTROL EN FO
ORMIGÓ ESTR
RUCTURAL:
Determi
assaigs pr
inació de la
l dosifica
ació (si és
s el cas) mitjançant
m
revis de la
aboratori. Per
a cada dosificac
ció estudia
ada es re
ealitzaran 3 series de 4 pro
ovetes, pro
ocedents d
de 3
pastade
es fabricad
des a la c
central. 2 provetes s'assajara
an a compr
ressió i les altres 2 a
l'assai
ig de penet
tració d'ai
igua.
Assaigs caracterí
ístics
formigó
ó es realit
tzaran
segons UNE EN 12
2390-3.
central
l certifica
ada, o

ió dels as
racterístic
ificació q
La D
DF podrà eximir
e
la realitzaci
ssaigs car
cs de dosi
quan el
trar estig
ssessió d'
ntiu de qu
formi
migó que es
e
vagi a subminist
gui en pos
'un distin
ualitat
d'u
cat de dosi
mb una anti
ofici
ialment reconegut, o quan es disposi
d
un certific
ificació am
iguitat
màxim
ma de 6 mesos.

de comprovaci
ió de la dosificaci
ió aprovada
a. Per a cada tipus
s de
6 s
sèries de 2 provetes que s'as
ssajaran a compressi
ió a 28 d
dies,
No seran nec
cessaris aquests
a
ass
saigs si el
e formigó
ó procedeix
x de
es disposa de
e suficient
t experiènc
cia en el seu
s
ús.

OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N FORMIGÓ PER A PAVIM
MENTS:
ificació an
rminació de la fórmu
Deter
ula de treball. Per a cada dosi
nalitzada es
e realitza
arà:
ovetes, seg
orma UNE 8
- Co
onfecció de 2 sèries
s de 2 pro
gons la no
83301. Per a cada sè
èrie es
NE 83313), la resistè
ència a fle
exotracció a 7 i a 2
de
eterminarà la consist
tència (UN
28 dies
luit (UNE E
(U
UNE 83305) i, si és e
el cas, el contingut d'aire ocl
EN 12350-7).

Abans d
del inici de l'obra,
, i sempre
e que sigu
ui necessar
ri segons l'article 37.3.3 de
e la
norma E
EHE-08, es realitzar
rà l'assaig
g de la fo
ondària de penetració d'aigua sota pres sió,
segons UNE EN 123
390-8.

l 80% de l
cada a 28 d
Si l
la resistèn
ncia mitja a 7 dies resultés s
superior al
l'especific
dies, i
no s
s'haguessin
n obtingut resultats del conti
ingut d'aire ocluït i de la consistènci
c
ia fora
tzació d'un
dels límits es
stablerts, es podrà procedir a la realit
n tram de prova amb aquest
ies i s'int
modific
formi
migó. En ca
as contrari
i, s'haurà d'esperar als 28 di
troduiran les
l
cacions
aigs de res
neces
ssàries en la dosifi cació, i es repetira
an els assa
sistència.

Inspecc
cions no pe
eriòdiques a la plant
ta per ten
nir constàn
ncia que es
s fabrica el
e formigó amb
la dosi
ificació co
orrecte.
Per a t
totes les amassades es durà a terme el correspon
nent contro
ol de les condicions
s de
submini
istrament.

rol de fabricació i recepció.
Contr
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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- Inspe
ecció no si
istemàtica a la plant
ta de fabri
icació del formigó

-

Formigons
s amb disti
intius de qualitat o
oficialment
t reconegut
ts conform
me a l'arti
icle 81
de l'EHE-08: N >= 1

- Per a cada fr
racció d'àr
rid, abans
s de l'ent
trada al mesclador,
m
es realit
tzaran amb
b la
üència indi
icada, els següents assaigs:
a
freqü

-

Altres ca
asos:

- Co
om a mínim 2 cops al dia, 1 pel
l matí i un
n altre per
r la tarda:
:

N >=
= 3

- Re
esistència caracterís
stica espec
cificada en
n projecte Fck (N/mm2
2):

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)

>= 35 i <= 50

-

ts conform
Formigons
s amb disti
intius de qualitat o
oficialment
t reconegut
me a l'arti
icle 81
de l'EHE-08: N >= 1

-

Altres ca
asos:

- Equivalent de sorra
a de l'àrid
d fi (UNE EN
E 933-8)
N >=
= 4

- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Re
esistència caracterís
stica espec
cificada en
n projecte Fck (N/mm2
2):

>= 50

- Índex de llenques d
de l'àrid gros
g
(UNE EN
E 933-3)
-

ts conform
Formigons
s amb disti
intius de qualitat o
oficialment
t reconegut
me a l'arti
icle 81
de l'EHE-08: N >= 2

-

Altres ca
asos:

- Proporció de fins q
que passen pel tamís 0,063 mm (UNE
(
EN 933
3-2)
- Co
om a mínim 1 cop al m
mes, i semp
pre que es canviï de procedènci
ia el submi
inistrament
t:
- Coeficient de Los Á
Ángeles de l'àrid gro
os (UNE EN 1097-2)

La p
presa de mostres
m
es realitzarà
à aleatòri
iament entr
re les pas
stades de l'obra sot
tmesa a
contr
rol. Un cop
c
efectu
uats els assaigs, s'ordenara
an els va
alors mitjos, xi, d
de les
deter
rminacions de resist
tència obti
ingudes per
r a cadascu
una de les N pastades
s controlad
des: x1
2 <= ... <= xn
<= x2

E)
- Substàncies perjudicials (EHE
- Sobre
cada dia un assaig granulomè tric
e una most
tra de la mescla d'à
àrids es realitzarà
r
(UNE EN 933-1)

ls casos en que el f
ialment
En el
formigó est
tigui en po
ossessió d'
'un distint
tiu de qual
litat ofici
recon
negut, s'acceptarà quan xi >= fck.
. A més, es cons
siderarà com un c
control
d'ide
dentificació, per ta
ant els cr
riteris d'
'acceptació
ó en aque
est cas te
enen per o
objecte
compr
a del form
migó del l
lot a una producció molt cont
trolada, a
amb una
rovar la pertinença
b un nivell
tia molt ex
resis
valuada amb
l de garant
xigent.
stència certificada i estadísticament av

- Compr
rovació de l'exactitu
ud de les bàscules
b
de
e dosificació un cop cada 15 dies.
d
- Inspe
ecció visu
ual
tempe
eratura.

del

f
formigó

en
n

cada

el
lement

de

transport
t

i

compr
rovació

de
e

la

Si el
a de distintiu, s'acc
ceptarà si:
l formigó no disposa

- Recep
pció del fu
ull de subm
ministramen
nt del form
migó, per a cada partida.

f(x) = x

- Es co
ontrolaran com a míni
im 2 cops al
a dia (mat
tí i tarda):

K2rN

>= fck

- f(
(x) Funció d'acceptac
ció

- Co
ontingut d'
'aire ocluï
ït en el fo
ormigó (UNE
E 83315)

nguts en le
des assajad
- x Valor mig dels resul
ltats obtin
es N pastad
des

- Co
onsistència
a (UNE 8331
13)

2 Coeficien
nt:
- K2

- Fa
abricació de
d provetes
s per a ass
saig a flex
xotracció (UNE
(
83301)
)

Coefi
icient:

CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES EN FORMI
IGÓ ESTRUCT
TURAL:

- Nú
úmero de pa
astades:

Els con
ntrols s'ha
an de reali
itzar segon
ns les inst
truccions de
d la DF i la norma EHE.
E
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES EN FORMI
IGÓ PER A PAVIMENTS:
P
Es segu
uiran els criteris
c
qu
ue en cada cas, indiq
qui la DF. Cada sèrie
e de provet
tes es pre ndrà
d'amassades difer
rents.
Quan s'indica una
a freqüènci
ia tempora
al de 2 ass
saigs per dia, es realitzarà un pel mat
ti i
l'altre
e per la ta
arda.

-

5
3 pastade
es: K2 1,02
2; K3: 0,85

-

7
4 pastade
es: K2 0,82
2; K3: 0,67

-

5
5 pastade
es: K2 0,72
2; K3: 0,55

-

3
6 pastade
es: K2 0,66
6; K3: 0,43

l definit c
- rN
N: Valor de
el recorreg
gut mostral
com a:

INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT, EN FORMIGÓ
F
EST
TRUCTURAL:

rN = x (N)

x (1)

s obtinguts
ltimes N pa
- x(
(1): Valor mínim dels
s resultats
s en les úl
astades

No s'ha
a d'acceptar el sub
bministrame
ent de for
rmigó que no arribi identificat segons les
condici
ions del pl
lec.

s obtinguts
ltimes N pa
- x(
(N): Valor màxim dels
s resultats
s en les úl
astades

Control
l estadísti
ic: La con
nformitat del
d
lot en
n relació a la resis
stència es
s comprovar
rà a
partir dels valor
rs mitjos dels resul
ltats obtin
nguts sobre
e 2 provet
tes agafade
es de cada una
s controlad
des d'acord
d amb:
de les N pastades
- Resis
stència car
racterístic
ca especifi
icada en pr
rojecte Fck (N/mm2):

N >=
= 6

racterístic
icada en el
- fc
ck: Valor de
d la resis
stència car
ca especifi
l projecte
ntiu, però es fabric
ca de forma
Si e
el formigó no disposa
a de distin
a contínua a central d'obra
o só
ón subminis
strats de f
forma contínua per l
la mateixa central d
de formigó preparat, en els

<= 30

________________________
_______________________
________________
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____________
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____________
____________
____________
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____________
____________
____________
___________
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El v
valor mig dels resu
ultats del
ls assaigs
s d'informa
ació del lot es co
ompararan amb el
resul
nt al tram de prova. El lot s'a
accepta si la resistè
ència mitja
ana del
ltat mig corresponen
lot é
és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos
s:

que es controlen a l'obra m
més de 36 pastades
p
de
el mateix formigó,
f
s'
'acceptarà si: f(x(1 )) =
K3s35* >= fck.
x(1) K
On:

s35* Desviac
ció típica mostral, corresponen
c
nt a les úl
ltimes 35 pastades
p

Quan la
a consistència s'hag
gi definit
t pel seu tipus, segons l'art
t. 31.5, s'acceptarà
s
à el
formigó
ó si la mit
tjana aritm
mètica dels
s dos valor
rs obtingut
ts està com
mpresa dins
s del inte
erval
corresp
ponent.

-

evistes
Si fos in
nferior a e
ell, però no
n al seu 90%, s'apl
licaran al lot les sa
ancions pre
en el Ple
ec de Presc
cripcions Tècniques
T
P
Particulars
s.

-

Si fos inferior
i
al
l seu 90%,
, però no al seu 70%, el Dir
rector de les Obres
s podrà
aplicar les
l
sancion
ns previstes en el P
Plec de Pr
rescripcion
ns Tècnique
es Particul
lars, o
bé ordena
ar la demol
lició del lot
l
i la se
eva reconst
trucció, a càrrec del
l Contracti
ista.

-

Si fos inferior
i
al
l seu 70% es demol
lirà el lo
ot i es r
reconstruir
rà, a càrr
rec del
Contracti
ista.

Si s'ha
a definit pel seu a
assentament
t, s'accep
ptarà el formigó
f
qua
an la mitjana dels dos
valors estigui co
ompresa din
ns de la to
olerància exigida.
e
El inco
ompliment d'aquests
d
c
criteris su
uposarà el rebuig de la pastada
a.
Control
l 100x100: Per a elem
ments fabri
icats amb N pastades,
, el valor de la fc,r
real corre
espon
astada que,
, un cop ordenades les N det
terminacion
ns de meno
or a
a la resistència de la pa
05 N, arro
odonint-se n per ex
xcés. Si el
e número de pastade
es a
major, ocupa el lloc n=0,0
lar és igua
al o inferi
ior a 20, fc,real
f
serà el valo
or de la re
esistència de la pas tada
control
ixa trobada
a a la sèri
ie.
més bai

Les sancions referides
r
n
no podran ser inferi
iors a l'a
aplicació d
d'una pena
alització a
al preu
unita
ari del lo
ot, la qua
antia del qual sigui
i igual al
l doble de
e la merma de resist
tència,
expre
essades am
mbdues en p
proporció.

Control
l indirecte
e: S'accept
tarà el for
rmigó submi
inistrat qu
uan es comp
pleixi a la
a vegada qu
ue:

La re
esistència de cada p
pastada a una
u
determi
inada edat,
, es determ
minarà com a mitjana de les
resis
stències de
d
les pr
rovetes fabricades a
amb un fo
ormigó de la pastad
da en qüe
estió i
assaj
jades a l'
'edat deter
rminada. A partir de
e la mínima
a resistèn
ncia obting
guda en qua
alsevol
pasta
ada del lot, es podr
rà estimar la caracte
erística mu
ultiplicant
t aquella per
p
un coef
ficient
donat
t per la taula següe
ent:

- Els r
resultats dels
d
assaig
gs de consi
istència co
ompleixen amb els apartats anteriors

icient (En funció de
Coefi
el nombre de
d sèries q
que formen el lot):

- Es m
manté la vigència
v
de
el distint
tiu de qua
alitat del formigó durant
d
la totalitat del
submi
inistrament
t

- 2 sèries:

0,88
0

- 3 sèries:

0,91
0

- 4 sèries:

0,93
0

- 5 sèries:

0,95
0

- 6 sèries:

0,96
0

ptarà quan: fc,real >
>= fck
S'accep

- Es ma
anté la vig
gència del reconeixem
ment oficia
al del distintiu de qualitat
INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT EN FO
ORMIGÓ PER A PAVIMENT
TS:
- Inter
rpretació dels
d
assaig
gs caracter
rístics:
Si la r
resistència
a caracterí
ística a 7 dies resulta superi
ior al 80 % de l'espe
ecificada a 28
dies, i els resul
ltats del c
contingut d'aire
d
oclu
uit i de la
a consistèn
ncia es tro
oben dins dels
límits establerts
s, es podrà
à iniciar el tram de
e prova am
mb el formi
igó corresp
ponent. En cas
contrar
ri, s'haurà
à d'esperar
r als resu
ultats a 28
8 dies i, en el seu
u cas, s'in
ntroduiran els
ajustos necessari
is a la dos
sificació, repetint-s
se els assa
aigs caract
terístics.

rams no s'a
s a la fórm
Quan l'assenta
ament en el
l con d'Abr
specificats
mula de
ajusti als valors es
treba
all, es rebutjarà el camió controlat.

- Inter
rpretació dels
d
assaig
gs de contr
rol de resi
istència:

CTURAL
B06N
N - FORMIG
GONS D'ÚS NO ESTRUC

- El lo
ot s'accept
ta si la r
resistència
a caracterí
ística a 28
8 dies és superior
s
a l'exigida . En
altre
e cas:

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

- Si
i fos infe
erior a ell
la, però no
n al seu 90%, el Contractist
C
ta podrà escollir
e
e ntre
ac
cceptar les
s sancions previstes en el Ple
ec de Presc
cripcions Tècniques
T
P
Particulars
s, o
so
ol·licitar la realit
tzació d'as
ssaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser
in
nferiors a l'aplicaci
ió d'una pe
enalització
ó al preu unitari de
el lot, la quantia de la
qu
ual sigui igual al doble de
e la merm
ma de resi
istència, expressade
es ambdues
s en
pr
roporció.
- Si
i està pe
er sota d
del 90%, es
co
orresponent
ts assaigs d'informac
ció.

reali
itzaran,

a

càrrec

del

contr
ractista,

B06NN
N14C.
ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
bilitat est
erò col·lab
Formi
migons que no aporten
n responsab
tructural a la const
trucció, pe
boren a
migons de n
orar la du
millo
urabilitat del formigó estruct
tural (form
neteja) o aporten el
l volum
nt per a conformar la geomet
erida per un fi
tria reque
neces
ssari d'un
n material
l resisten
concr
ret.
güents:
n considerat els mat
S'han
terials seg
ts a evit
ontaminació
- Fo
ormigons de
d
neteja,
, destinat
tar la co
ó de les armadures
s i la
ral al proc
at
de
essecació del
d
formigó
ó estructur
cés d'aboca
- Fo
ormigó no estructural
e
l destinat a conforma
ar volums de
d material
l resistent

els

- Assai
igs d'infor
rmació:
Abans d
dels 54 dies d'acaba
ada l'estes
sa del lot
t, s'extrau
uran 6 tes
stimonis ci
ilíndrics (UNE
83302) que s'assa
ajaran a tr
racció ind
directa (UN
NE 83306) a edat de 56 dies. La
L conserv
vació
estimonis durant
d
les 48 hores anteriors
a
a l'assaig es realitz
zarà segons
s la norma
a UNE
dels te
83302.

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
uctural són
Els c
ciments que es poden
n utilitzar en formig
gó no estru
n:

________________________
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- Prefa
abricats no
o estructu
urals: Cime
ents comuns
s excepte CEM II/A-Q
Q, CEM II/B
B-Q, CEM I I/AW, CE
EM II/B-W, CEM II/A-T
T, CEM II/B
B-T, CEM II
II/C
- Formi
igons de ne
eteja i rep
plens de ra
ases: Cimen
nts comuns
- Altre
es formigo
ons executa
ats a l'ob
bra: Ciment
t per a usos especi
ials ESP VI-1
V
i cim
ments
comun
ns excepte CEM II/A-Q, CEM II/
/B-Q, CEM II/A-W,
I
CE
EM II/B-W, CEM II/A-T
T, CEM II/ B-T,
CEM I
III/C
Els àri
ids a util
litzar pode
en ser sor
rres i gra
aves rodade
es o proce
edents de matxuqueig
g, o
escòrie
es siderúrg
giques adequades. S'
'ha de pod
der utilitz
zar fins a un 100 % d'àrid gros
recicla
at, sempre que compl
leixi amb les espec
cificacions
s de l'ann
nex 15 de l'EHE-08 amb
respect
te a les co
ondicions f
físico-mecà
àniques i als
a
requisi
its químics
s.
S'haura
an d'utilit
tzar additi
ius reducto
ors d'aigua
a, ja que els formig
gons d'ús no
n estruct
tural
contene
en poc cime
ent.
Els com
mponents de
el formigó, la seva dosificaci
ió, el pro
océs de fa
abricació i el trans port
han d'e
estar d'aco
ord amb les
s prescripc
cions de l'EHE-08.
El cont
trol dels components
c
s'ha de realitzar
r
d
d'acord
als
s àmbits 0101,
0
0521,
, 0531, 070
01 i
1011.
rmigons de neteja han
n de tenir una dosifi
icació míni
ima de 150 kg/m3 de ciment.
c
Els for
La mida
a màxima de
el granulat
t es recoma
anable sigu
ui inferior
r a 30 mm.
Es tipi
ificaran de
e la maner
ra següent:
: HL-150/C/
/TM, on C = consistè
ència i TM
M= mida mà
àxima
del gra
anulat.
Els for
rmigons no estructur
rals han de
d tenir un
na resistè
ència carac
cterística mínima de
e 15
N/mm2, i es recom
manable que
e la mida màxima
m
del granulat sigui
s
infer
rior a 40 mm.
m
Es tipi
ificaran HN
NE-15/C/TM, on C= con
nsistència i TM = mid
da màxima del
d
granula
at.
ment, formi
igó de resi
istència 15
5 N/mm2, tr
ret que la DF indiqu
ui el
S'ha d'utilitzar preferentm
ri.
contrar
En cap cas la pr
roporció en
n pes de l'additiu
l
no ha de superar el
l 5% del pes
p
del ci ment
utilitzat.
Si s'ut
tilitzen ce
endres vola
ants no han
n de supera
ar el 35% del
d
pes del
l ciment.
Classe resistent del ciment
t: >= 32,5
5
Conting
gut de cime
ent: >= 150
0 kg/m3
Assenta
ament en el
l con d'Abr
rams (UNE EN
E 12350-2):
- Consi
istència se
eca: 0 - 2 cm
- Consi
istència pl
làstica: 3 - 5 cm
- Consi
istència to
ova: 6 - 9 cm
Toleràn
ncies:
- Assen
ntament en el con d'A
Abrams:
- Co
onsistència
a seca: Nu
ul
- Co
onsistència
a plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràn
ncies respe
ecte de la dosificaci
ió:
- Conti
ingut de ci
iment, en p
pes: ± 3%
- Conti
ingut de gr
ranulats, e
en pes: ± 3%
- Conti
ingut d'aig
gua: ± 3%
- Conti
ingut d'add
ditius: ± 5%
- Conti
ingut d'add
dicions: ± 3%

4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON

OPERA
RACIONS DE CONTROL:

istrament: En camions
s formigone
era.
Submini
migó ha d'a
arribar a l
l'obra sense alterac
cions en le
es seves ca
aracterísti
iques, for
rmant
El form
una bar
rreja homog
gènia i sen
nse haver iniciat
i
l'a
adormiment.
.
Queda e
expressamen
nt prohibit
t l'addició
ó al formi
igó de qualsevol qua
antitat d'a
aigua o al tres
substàn
ncies que puguin
p
alte
erar la com
mposició or
riginal.
Emmagat
tzematge: No
N es pot e
emmagatzema
ar.

tasques de control a realitzar són les s
Les t
següents:

ormigón
Real Decreto 1247/2008,
1
de 18 de julio, por
r el que se
e aprueba la Instruc
cción de Ho
Estru
uctural (EHE-08).
5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
El s
subministra
ador ha de
e lliurar amb cada c
càrrega un
n full on constin, com
c
a míni
im, les
dades
s següents:
- Id
dentificaci
ió del subm
ministrador
r
- Nú
úmero de sè
èrie de la fulla de subministra
s
ament
- No
om de la ce
entral de f
formigó
- Id
dentificaci
ió del peti
icionari
- Da
ata i hora de lliuram
ment
- Qu
uantitat de
e formigó s
subministra
at
- De
esignació del
d
formig
gó d'acord amb l'ann
nex 18 de l'EHE, ind
dicant el tipus (HL- per a
fo
ormigons de
d
neteja i HNE- per a fo
ormigons no estruct
turals), la resistèn
ncia a
co
ompressió o la dosifi
icació de ciment,
c
la consistènc
cia i la mi
ida màxima del granul
lat.
cloent com a mínim la
a informaci
- Do
osificació real del f
formigó inc
ió següent:
-

Tipus i contingut
c
d
de ciment

-

Relació aigua
a
cimen
nt

-

s el cas
Contingut
t en addici
ions, si es

-

Tipus i quantitat
q
d
d'additius

-

N 934-2, si
Tipus d'a
additiu seg
gons UNE_EN
i n'hi ha

ius i addic
ats
- Id
dentificaci
ió del cime
ent, additi
cions empra
nistrament
- Id
dentificaci
ió del lloc
c de submin
nsporta el formigó
- Id
dentificaci
ió del cami
ió que tran
- Ho
ora límit d'ús
d
del fo
ormigó

sentada pel
ista
- Ap
provació de
e la dosifi
icació pres
l contracti
bministrame
- Co
ontrol de les
l
condici
ions de sub
ent.
d'Abra
EN 12350-2)
- Co
omprovació de la cons
sistència (con
(
ams) (UNE-E
)

3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT

a planta p
abrica el f
que es fa
- In
nspeccions no periòd
diques a la
per tenir constància
c
formigó
am
mb la dosif
ficació cor
rrecta.

nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

tzació dels
sificació q
La DF ha de po
oder eximir
r la realit
s assaigs característ
c
tics de dos
quan el
trar estig
ssessió d'
ntiu de qu
formi
migó que es
e
vagi a subminist
gui en pos
'un distin
ualitat
________________________
_______________________
________________
____
____________
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____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
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oficial
lment recon
negut, o qu
uan es disp
posi d'un certificat
c
de dosific
cació amb una
u
antigu
uitat
s.
màxima de 6 mesos

- Ad
dhesiu en dispersió
ó (D): Mes
scla de c
conglomeran
nt orgànic
c en forma
a de polí
ímer en
di
ispersió aq
quosa, addi
ditius orgà
ànics i càr
rregues min
nerals, que
ue es prese
enta llesta
a per a
se
er utilitza
ada.
- Ad
dhesiu de resines re
eactives (R): Mescla
a de resin
nes sintèti
iques, add
ditius orgà
ànics i
cà
àrregues minerals
m
q
que el seu enduri
iment resu
ulta d'una
a reacció química, poden
pr
resentar-se
e en forma d'un o més
s component
ts.
S'han
n considerat les cla
asses següents, en fu
unció de le
es caracter
rístiques addicionals
a
s:
- 1:
: Normal
- 2.
. Millorat (compleix amb els re
equisits pe
er a les ca
aracterísti
iques addicionals)
- F:
: D'adormim
ment ràpid
- T:
: Amb llisc
cament redu
uït
- E:
: Amb temps obert pe
erllongat (només
(
per a adhesius cimentos
sos millora
ats i adhes
sius en
di
ispersió mi
illorats).

A DE MOSTRE
ES:
CRITERIS DE PRESA
Els con
ntrols s'ha
an de reali
itzar segon
ns les inst
truccions de
d la DF i la norma EHE.
E

INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
La dosi
ificació pr
roposada ha
a de garant
tir la resi
istència ex
xigida al plec
p
de con
ndicions.
No s'ha
a d'acceptar el sub
bministrame
ent de for
rmigó que no arribi identificat segons les
condici
ions del pl
lec.

ADHES
SIU CIMENTÓS (C):
cterístiques dels ad
Carac
dhesius d'adormiment normal:
- Ad
dherència inicial
i
(UN
NE-EN 1348)
): >= 0,5 N/mm2
- Ad
dherència després
d
d'i
immersió en
n aigua (UN
NE-EN 1348)
): >= 0,5 N/mm2
- Ad
dherència després
d
d'e
envelliment
t amb calor
r (UNE-EN 1348):
1
>= 0,5 N/mm2
- Ad
dherència després
d
de cicles gel
l-desgel (U
UNE-EN 1348
8): >= 0,5
5 N/mm2
- Te
emps obert:
: adherènci
ia (EN 1346
6): >= 0,5
5 N/mm2 (de
esprés de >
>= 20 min)
Els a
adhesius d'adormimen
nt ràpid, han
h
de comp
plir a més:
- Ad
dherència inicial
i
(UN
NE-EN 1348)
): >= 0,5 N/mm2 (aba
ans de les 24 h)
- Te
emps obert:
: adherènci
ia (EN 1346
6): >= 0,5
5 N/mm2 (de
esprés de >
>= 10 min)
Carac
cterístiques especia
als:
- Ll
liscament (UNE-EN
(
130
08): <= 0,
,5 mm
Carac
cterístiques addicio
onals:
- Al
lta adherèn
ncia inicia
al (UNE-EN 1348): >=
= 1 N/mm2
sió en aigu
- Al
lta adherèn
ncia despré
és d'immers
ua (UNE-EN 1348): >=
= 1 N/mm2
liment amb calor (UNE
E-EN 1348):
- Al
lta adherèn
ncia despré
és d'envell
: >= 1 N/mm2
sgel (UNE-E
- Al
lta adherèn
ncia inicia
al després de cicles de gel-des
EN 1348): >= 1 N/mm2
m2
N/mm2 (
- Te
emps obert ampliat: a
adherència (UNE-EN 13
346): >= 0,5
0
(desprès de 30 min)

Quan la
a consistència s'hag
gi definit
t pel seu tipus, segons l'art
t. 31.5, s'acceptarà
s
à el
formigó
ó si la mit
tjana aritm
mètica dels
s dos valor
rs obtingut
ts està com
mpresa dins
s del inte
erval
corresp
ponent.
Si s'ha
a definit pel seu a
assentament
t, s'accep
ptarà el formigó
f
qua
an la mitjana dels dos
valors estigui co
ompresa din
ns de la to
olerància exigida.
e
El inco
ompliment d'aquests
d
c
criteris su
uposarà el rebuig de la pastada
a.

MORTERS DE
E COMPRA
B07 - M
B071 - MORTERS AMB
A
ADDITI
IUS

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0715000,B0710250
0,B0710150.

ADHES
D):
SIUS EN DISPERSIÓ (D
cterístiques fonamen
Carac
ntals:
): >= 1 N/
- Ad
dherència inicial
i
(UN
NE-EN 1324)
/mm2
t amb calor
>= 1 N/mm2
- Ad
dherència després
d
d'e
envelliment
r (UNE-EN 1324):
1
6): >= 0,5
esprés de >
- Te
emps obert:
: adherènci
ia (EN 1346
5 N/mm2 (de
>= 20 min)
Carac
cterístiques especia
als:
,5 mm
- Ll
liscament (UNE-EN
(
130
08): <= 0,
Carac
cterístiques addicio
onals:
n aigua (UN
): >= 0,5 N/mm2
- Ad
dherència després
d
d'i
immersió en
NE-EN 1324)
UNE-EN 1324
- Ad
dherència a alta temp
peratura (U
4): >= 1 N/mm2
N
N/mm2 (
- Te
emps obert ampliat: a
adherència (UNE-EN 13
346): >= 0,5
0
(desprès de 30 min)

1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
Barreja
a d'un o mé
és conglome
erants mine
erals amb granulats
g
t
triats
i ad
dditius esp
pecials.
S'han c
considerat els tipus següents:
- Morte
er adhesiu
- Morte
er sintètic
c de resine
es epoxi
- Morte
er refracta
ari
- Morte
er polimèri
ic de cimen
nt amb resi
ines sintèt
tiques i fibres
- Morte
er de ram de
d paleta
El mort
ter d'anive
ellament és
s una barre
eja de gran
nulats fins
s, ciment i additius orgànics, que
en afeg
gir-li aigu
ua forma u
una pasta fluida
f
per
r escampar sobre terr
res existe
ents i fer una
capa de
e 2 a 5 mm de gruix d
de superfíc
cie plana i horitzont
tal amb aca
abat porós.
.
El mort
ter refractari és un
n morter de
d terres refractàri
ies i aglo
omerant específic pe
er a
resisti
ir altes te
emperatures
s, utilitza
at per a la col·loca
ació de mao
ons refract
taris a fo
orns,
de foc, etc
c.
llars d

ADHES
CTIVES (R):
SIUS DE RESINES REAC
Carac
ntals:
cterístiques fonamen
3): >= 2 N
- Ad
dherència inicial
i
(UN
NE-EN 12003
N/mm2
n aigua (UN
3): >= 2 N
- Ad
dherència després
d
d'i
immersió en
NE-EN 12003
N/mm2
6): >= 0,5
esprés de >
- Te
emps obert:
: adherènci
ia (EN 1346
5 N/mm2 (de
>= 20 min)
Carac
cterístiques especia
als:
,5 mm
- Ll
liscament (UNE-EN
(
130
08): <= 0,
Carac
cterístiques addicio
onals:
ic (UNE-EN 12003): >=
- Ad
dherència després
d
del
l xoc tèrmi
> 2 N/mm2

CARACTE
ERÍSTIQUES GENERALS:
No ha d
de tenir gr
rumolls ni principis d'aglomera
ació.
U PER A RAJ
JOLES CERÀM
MIQUES:
ADHESIU
Mescla de conglom
merants cà
àrregues mi
inerals i additius orgànics
o
qu
ue donen com
c
a resu
ultat
una pas
sta adequa
ada per a fixar re
evestiments
s ceràmics en terre
es i paret
ts situats
s en
exterio
or o interi
ior.
S'han c
considerat els tipus següents:
- Adhes
siu cimentó
ós (C): Me
escla de co
onglomerant
ts hidràuli
ics, additi
ius orgànic
cs i càrre gues
miner
rals, que s'han
s
de ba
arrejar amb
b aigua jus
st abans d'utilitzar-se.

MORTE
ER SINTÈTIC DE RESIN
NES EPOXI:
és u
El m
morter sin
ntètic de resines epoxi
e
un morter obtingut a partir d'una mes
scla de
ió epoxi en
ics: una re
granu
ulats iner
rts i d'una
a formulaci
n forma de dos compo
onents bàsi
esina i
un en
nduridor.

________________________
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La form
mulació de l'epoxi h
ha de ser determinada
d
a per l'ús
s a que es destini el
e morter i la
tempera
atura ambie
ent i super
rficials de
el lloc on es col·lo
oqui. Aques
sta formula
ació ha de ser
aprovad
da per la DF.
D
Mida mà
àxima del granulat:
g
<= 1/3 del
l gruix mit
tjà de la capa
c
de mor
rter
Mida mí
ínima del granulat:
g
>= 0,16 mm
m
Proporc
ció granula
at/resina (
(en pes) (Q
Q): 3 <= Q <= 7

- Mo
orter adhes
siu: 1 any
y
- Mo
orter amb resines
r
sin
ntètiques o morter po
olimèric:

6 mesos

UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
Unita
pció de l'e
element
Crite
antitat necessària su
ubministrad
da a l'obra
a
eri d'amidament: qua

MORTER POLIMÈRIC:
ter polimèr
ric es un p
producte a base de ciment,
c
res
sines sintè
ètiques, fu
um de sílic
ce i
El mort
fibres de poliam
mida, d'alt
ta resistè
ència mecànica que s'utilitza
a per a la
a reparaci
ió i
regular
rització d'elements d
de formigó.
Granulo
ometria: 0 - 2 mm
Resistè
ència a com
mpressió a 28 dies : 5 - 6 kN/
/m2
Resistè
ència a fle
exotracció a 28 dies : 90 - 12
20 kg/m2

NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
4.- N
SIU PER A RAJOLES CE
ADHES
ERÀMIQUES:
UNE-E
EN 12004:2001 Adhesi vos para baldosas ce
erámicas. Definicione
D
es y especi
ificaciones
s.
UNE-E
EN 12004/A
A1:2002 Adh
hesivos para baldosas
s cerámicas
s. Definici
iones y esp
pecificacio
ones.
MORTE
ER DE RAM DE PALETA:
EN 998-2:2
ificaciones de los morteros para albañ
UNE-E
2004 Especi
ñilería. Parte 2: Mo
Morteros
para albañilería.

MORTER DE RAM DE PALETA:
er un o v
varis congl
lomerants inorgànics
i
, granulat
ts, aigua i addicion
ns o
Mescla formada pe
us (en el seu
s
cas), p
per a fàbr
riques d'ob
bra ceràmic
ca (façanes
s, murs, pi
ilars, env
vans)
additiu
com a m
material d'unió i rejuntat.
S'han c
considerat els tipus següents:
- Morte
er d'us cor
rrent (G): sense cara
acterístiqu
ues especials
- Morte
er per a junts i cap
pes fines (T):
(
Morter
r dissenyat
t amb una mida
m
màxima
a del gran
nulat
menor
r o igual al
a valor qu
ue figura especificat
e
t
- Morte
er de ram de paleta lleuger (L): Morter
r dissenyat
t que la seva
s
densit
tat (enduri
it i
sec),
, es inferi
ior o igual
l al valor que figura
a especificat
La clas
sse del morter es de
efineix per
r la lletr
ra M segui
ida del val
lor de la resistènci
ia a
compressió mínima
a declarada
a pel fabri
icant en N/
/mm2.
En els morters pr
rescrits, e
el fabrican
nt declarar
rà la propo
orció de to
ots els com
mponents d
de la
mescla, en volum o en pes.
racterístiq
ques següe
ents han de
d
complir
r amb els valors de
eclarats pel
p
fabric
cant,
Les car
assajad
des segons la norma c
corresponen
nt:
- Carac
cterístique
es dels mor
rters fresc
cos:
- Te
emps d'us (EN
(
1015-9)
)
- Co
ontingut en
n ions clor
rur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Co
ontingut en
n aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6
6) si s'han
n utilitzat
t granulats
s porosos
- Carac
cterístique
es dels mor
rters endur
rits:
- Re
esistència a compress
sió (EN 101
15-11)
- Re
esistència d'unió (ad
dhesió) (EN
N 1052-3)
- Ab
bsorció d'a
aigua (EN 1
1015-18)
- Pe
ermeabilita
at al vapor
r d'aigua (EN
(
1745)
- De
ensitat (mo
orter endur
rit i sec) (EN 1015-1
10)
- Co
onductivita
at tèrmica (EN 1745)
- Du
urabilitat (resistènc
cia als cic
cles de gel
l/desgel) (comprovat
(
segons les
s disposic
cions
qu
ue li sigui
in aplicabl
les)
- Carac
cterístique
es addicion
nals per al
ls morters lleugers:
- De
ensitat (UN
NE-EN 1015-10): <= 1300
1
kg/m3
- Carac
cterístique
es addicion
nals per al
ls morters per a junts i capes fines:
- Mi
ida màxima del granul
lat (EN 101
15-1): <= 2 mm
- Te
emps obert o temps de
e correcció
ó (EN 1015-9)
- Reacc
ció davant del foc:
- Ma
aterial amb
b contingut
t de matèri
ia orgànica
a <= 1,0%: Classe A1
1
- Ma
aterial amb
b contingut
t de matèri
ia orgànica
a > 1,0%: Classe seg
gons UNE-EN
N 13501-1

MORTE
ENT, REFRACTARI, POLI
IMÉRIC O DE
E RESINES:
ER SEC, D'ANIVELLAME
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co
5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ EN
N ADHESIU P
PER RAJOLES
S CERÀMIQUE
ES:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
liciti,
El s
subministra
ador ha de posar a disposició
d
de la DF en
e el cas que aquest
ta ho sol·l
la d
documentaci
ió següent,
, que acre
edita el m
marcatge CE
E, segons el sistem
ma d'avalua
ació de
partat 7.2. 1 del CTE:
confo
ormitat aplicable, d
d'acord amb el que di
isposa l'ap
- Pr
roductes per a usos per a la construcció
ó:
- Sistema 3: Declar
ració de Prestacions
ar-hi les d
ents:
embalatge o a l'alba
A l'e
arà de lliurament han
n de consta
dades següe
- No
om del prod
ducte
igen
- Ma
arca del fa
abricant i lloc d'ori
itat i cond
emmagatzema
- Da
ata i codi de producc
ció, caduci
dicions d'e
atge
004
- Re
eferència a la norma UNE-EN 120
s l'apartat
UNE-E
- Ti
ipus d'adhe
esiu, desig
gnat segons
t 6 de la norma
n
EN 12004
30/1992 de 29 de
- Ma
arca CE de
e conformi
itat amb el
e que dis
sposen els Reials De
ecrets 163
uliol
de
esembre i 1328/1995
1
d
de 28 de ju
- In
nstruccions
s d'us:

2.- CON
NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
istrament: en envasos
s tancats hermèticame
h
ent.
Submini
tzematge: En
E el seu envàs d'or
rigen i en
n llocs sec
cs, sense contacte directe
d
amb
b el
Emmagat
terra i protegit de la inte
empèrie, de
e manera qu
ue no se n'alterin le
es condicio
ons inicial
ls.
màxim d'emm
magatzematg
ge:
Temps m

-

Proporcio
ons de la m
mescla

-

la i el mom
Temps de maduració:
: interval de temps d
des del moment de fe
er la mescl
ment en
icat
que està llest per a ser apli

-

s màxim en que el ma
aterial pot
litzat desp
Vida útil
l: interval
l de temps
t ser util
près de
fer la me
escla

-

Mètode d'aplicació

-

Temps obe
ert

________________________
_______________________
________________
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- Ma
arca CE de
e conformi
itat amb el
e que dis
sposen els Reials De
ecrets 163
30/1992 de 29 de
de
esembre i 1328/1995
1
d
de 28 de ju
uliol

- Te
emps que ca
al esperar des del re
ejuntat fin
ns que es permeti
p
la circulació
ó
- Àm
mbit d'apli
icació

CONDI
ICIONS DE MARCATGE I CONTRO
OL
REFRA
RACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ EN MO
ORTER DE RA
AM DE PALET
TA:
CONDICIONS DE MAR

DE

LA

DOCUMENTAC
CIÓ

El subm
ministrador
r ha de pos
sar a disp
posició de la DF en el cas que
e aquesta ho
h sol·lic
citi,
la docu
umentació següent,
s
q
que acredit
ta el marc
catge CE, segons el sistema d'avaluació
d
ó de
conform
mitat aplic
cable, d'ac
cord amb el
l que dispo
osa l'apart
tat 7.2.1 del
d
CTE:

A l'e
envàs hi ha de figur
rar les dad
des següent
ts:

- Prod
ductes per
r a murs, pilars i particions
s (morters
s dissenyat
ts*). * Mo
orter amb una
composi
ició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les
propiet
tats especi
ificades (c
concepte de
e prestació
ó):

- In
nstruccions
s d'utilitz
zació

EN

MO
ORTER

LAMENT,
SEC, D'ANIVELL

- No
om del fabr
ricant o ma
arca comerc
cial

- Co
omposició i caracterí
ístiques de
el morter
OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N MORTERS DE
D RAM DE P
PALETA:

- Sistema 2+
+: Declarac
ció de Pres
stacions

ecció visu
Inspe
ual de le
es condici
ions de su
ubministram
ment i re
ecepció
quali
itat del fabricant, segons les exigèncie
es del plec
c de condic
cions.

ductes per a murs, pi
ilars i par
rticions (m
morters pre
escrits*). * Morter que
q
es fab
brica
- Prod
en unes
s proporcio
ons predete
erminades i que les seves prop
pietats dep
penen de le
es proporc
cions
dels co
omponents que
q
s'han d
declarat (c
concepte de
e recepta):
:

de
el

certifi
icat

de

A l'emb
balatge o a l'albarà de lliuram
ment han de
e constar-h
hi les dade
es següents
s:

s de l'in
Abans
nici de l'
'obra, i amb freqü
üència setmanal dura
ant la se
eva execuc
ció, es
compr
rovarà la consistènc
cia del mor
rter mitjan
nçant el mètode
m
esta
ablert a l'
'UNE EN 101
15-4, i
es p
prepararà una sèrie de 3 pro
ovetes pris
smàtiques de 4x4x16
6 cm per tal
t
d'obte
enir la
stència a compressió
resis
ó (UNE-EN 1015-11)

- Refer
rència a la
a norma UNE
E-EN 998-2

CRITE
RESA DE MOS TRES EN MO
ORTERS DE R
RAM DE PALE
ETA:
ERIS DE PR

- Nom d
del fabrica
ant

Els controls es
e realitza
aran segons
s les instr
ruccions de la DF i les indica
acions de l
la UNEEN 10
015-11.

- Sistema 4: Declaraci
ió de Prest
tacions

- Codi o data de fabricació
ó
'INCOMPLIME
ORTERS DE RAM DE
RPRETACIÓ DELS RESUL
INTER
ULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'
ENT, EN MO
PALET
TA:

- Tipus
s de morter
r
- Temps
s d'us

sen
t de garant
No e
es podran utilitzar
u
a l'obra morters
m
nse el corresponent certificat
tia del
fabri
icant, d'acord a les condicions exigides
s.

- Conti
ingut en cl
lorurs
- Conti
ingut en ai
ire

sió obtingu
specificaci
El v
valor de re
esistència a compress
ut ha de correspondr
c
re a les es
ions de
proje
ecte:

- Propo
orció dels components
s (morters prescrits)
)

a de projec
eptarà el l
- Si
i resulta superior
s
al
l 90% de la
cte, s'acce
lot.

o classe de
- Resis
stència a compressió
c
d resistèn
ncia a compressió

àlcul estr
determ
- Si
i resulta inferior al 90% s'encarrega
s
arà un cà
ructural que
q
mini el
nt. S'acce
co
oeficient de segure
etat del element c
corresponen
eptarà el lot si aquest
co
oeficient no
n és infer
rior al 90 % del prev
vist en el projecte.

- Resis
stència d'u
unió (adhes
sió)
- Absor
rció d'aigu
ua
- Perme
eabilitat al
a vapor d'
'aigua
- Densi
itat

S I APUNTA
B0D - MATERIA
ALS PER A ENCOFRATS
ALAMENTS
B0D8
8 - PLAFON
NS

- Condu
uctivitat tèrmica
t

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

- Durab
bilitat

B0D81
1480.

- Mida màxima del
l granulat

ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS

- Temps
s obert o temps
t
de co
orrecció

a llisa i l
b rigiditza
Plafó
frat de formigons, am
mb una cara
l'altra amb
adors
ó d'acer per a encof
per a evitar deformacion
ns.

- Reacc
ció davant el foc

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
Ha de disposar de mecani smes per a travar el
ls plafons entre ells
s.
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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La supe
erfície ha de ser lli
isa i ha de
e tenir el gruix, els
s rigiditza
adors i els
s elements de
connexi
ió que calg
guin. No ha
a de tenir altres des
sperfectes que els oc
casionats pels
p
usos
previst
tos.
El seu disseny ha
a de fer qu
ue el procé
és de formi
igonament i vibratge no alteri la seva
planor ni la seva
a posició.
La conn
nexió entre
e peces ha de ser suf
ficientment
t estanca per
p
no perm
metre la pè
èrdua
aprecia
able de pas
sta pels ju
unts.
Toleràn
ncies:
- Plano
or: ± 3 mm/
/m, <= 5 mm
m/m

- Fl
letxes: 5 mm/m
- Di
imensions nominals:
n
- Ba
alcament: 5 mm/m

± 5 %

MOTLL
LES I CINDRIS DE FUS TA:
La f
fusta ha de proven
nir de tro
oncs sans de fibres
putre
os morts ni estelles.
efacció, corcs, nuso
Conti
%
ingut d'humitat de l a fusta: Aprox. 12%
Diàme
metre de nusos vius: <= 1,5 cm
m
ància entre nusos de
Distà
e diàmetre màxim: >=
= 50 cm

rectes.

No

pot tenir

sig
gnes

de

2.- CON
NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
MALLE
CER:
ES METÀL·LIQUES D'AC
Panel
d amb nervi
is intermed
dis de refo
orç.
ll mallat de xapa d' acer laminat en fred
El s
seu disseny
y ha de ser
r tal que tant la se
eva unió am
mb altres elements com
c
el seu procés
de fo
ormigonament, no pro
odueixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la
l seva pos
sició.
'ha de posar en cont
Si s'
tacte amb guix,
g
aques
st ha de se
er neutre, o bé mescl
lat amb cal
lç.
Resis
stència: 380 - 430 N/mm2
Límit
t elàstic: 300 - 34 0 N/mm2

Submini
istrament: De manera que no s'a
alterin les
s seves con
ndicions.
tzematge: En
E lloc sec
c, protegit
t de la int
tempèrie i sense cont
tacte direc
cte amb el
Emmagat
terra, de manera que no s'a
alterin les
s seves con
ndicions.
TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

2.- C
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
Submi
ministrament: De mane
era que no s'alterin les seves condicions
s.
gatzematge: En llocs secs i sense contac
Emmag
cte directe
e amb el te
erra.

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.
No hi h

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
Unita
pció de l'e
element
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
da a l'obra
Crite
antitat necessària su
ubministrad
a
eri d'amidament: qua

S ESPECIAL
LS I CINDR
RIS
B0DF - ENCOFRATS

ATORI
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELE
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co
B0DF6F0A.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS

NTALAMENTS
B0DZ
Z - MATERI
IALS AUXIL
LIARS PER A ENCOFRA
ATS I APUN
S
nts especi
ials per a la conf
fecció d'e
encofrat, d'elements
s de
Motlles, cindris i elemen
ó.
formigó
S'han c
considerat els següen
nts tipus d'elements:
d
- Motll
les circul
lars per a encofra
ats de pi
ilar, de fusta enc
cadellada, de lamel ·les
metàl
l·liques i de cartró
- Motll
les metàl·
·lics per a encofra
ats de ca
aixes d'int
terceptors,
, embornal
ls, bonere
es i
peric
cons d'enll
lumenat i d
de registre
e
- Cindr
ris senzill
ls o dobles
s d'entrama
ats de fust
ta o de taulers de fusta
- Encof
frats corb
bats per a paraments , amb plafons
p
me
etàl·lics o amb taul
lers de f
fusta
encad
dellada
- Alleu
ugeridors cilíndrics
c
de fusta
- Malle
es metàl·li
iques d'ace
er, de 0,4 o 0,5 mm de
d gruix, per a encofrats perd
duts

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
B0DZA
A000.
ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
e d'encofra
Eleme
ments auxiliars per a
al muntatge
ats i apuntalaments, i per a la
l protecci
ió dels
espai
is de treball a les bastides i els encof
frats.
S'han
ements següents:
n considerat els ele
a
- Te
ensors per a encofrat
ts de fusta
cs
- Gr
rapes per a encofrats
s metàl·lic
perfora
r al muntat
- Fl
leixos d'ac
cer laminat
t en fred amb
a
acions, per
tge d'encofrats metàl
l·lics
- De
esencofrant
ts
- Co
onjunts de perfils m
metàl·lics desmuntab
bles per a suport d
d'encofrat de sostre
es o de
ca
assetons re
ecuperables
s
- Ba
astides met
tàl·liques
s metàl·lic
- El
lements aux
xiliars per
r a plafons
cs
er a confec
ramats, bar
- Tu
ubs metàl·l
lics de 2,3
3' de D, pe
cció d'entr
ranes, suports, etc.
ó d'entrama
, etc.
- El
lement d'un
nió de tubs
s de 2,3' de
d D, per a confecció
at, baranes, suports,
per a protecció
ó de rases,
- Pl
lanxa d'ace
er, de 8 a 12 mm de gruix
g
, pous, etc.

ERÍSTIQUES GENERALS:
CARACTE
El seu disseny ha de ser t
tal que el
l procés de
d formigon
nament i de
d vibratge
e no produ
ueixi
cions en la
a seva secc
ció o en la
a seva posi
ició.
alterac
Ha de t
tenir el gruix,
g
els rigiditza
adors i els
s elements de connex
xió que ca
alguin per tal
d'absor
rbir els es
sforços pro
opis de la seva funci
ió.
La unió
ó dels comp
ponents ha de ser su
uficientmen
nt estanca per tal de
d no perme
etre la pè rdua
aprecia
able de pas
sta pels ju
unts.
La supe
erfície de l'encofrat
t ha de se
er llisa i no ha de tenir altr
res desperf
fectes que els
ocasion
nats pels usos
u
previs
stos.
Toleràn
ncies:

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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Tots el
ls element
ts han de
e ser com
mpatibles amb el si
istema de muntatge que util itzi
l'encof
frat o apuntalament i no han de dismin
nuir les seves
s
carac
cterístique
es ni la seva
capacit
tat portant
t.
Han de tenir la resistènci
ia i la rig
gidesa suf
ficient per
r a garantir el comp
pliment de les
toleràn
ncies dime
ensionals
i per a resisti
ir, sense
e assentam
ments ni deformac
cions
perjudi
icials, les
s accions que es puguin prod
duir sobre
e aquests com a con
nseqüència del
gonament i, especial
lment, per
r les pres
ssions del
l formigó fresc o dels
procès de formig
ctació util
litzats.
mètodes de compac
es condicio
ons s'han de manteni
ir fins qu
ue el form
migó hagi adquirit la
l resistè ncia
Aqueste
suficie
ent per a suportar les tens
sions a que
q
serà sotmès du
urant el desencofra
at o
desemmo
otllat.
Es proh
hibeix l'ú
ús d'alumin
ni en motl
lles que hagin
h
d'es
star en co
ontacte am
mb el form
migó,
excepte
e quan es faciliti
f
a la DF certificat em
mès per una
a entitat de
d control,
, conforme els
panells han rebut
t tractamen
nt superfic
cial que ev
viti la rea
acció amb els
e
àlcalis
s del cimen
nt

rimació
Tots els eleme
ents que f
formen la bastida
b
ha
an d'estar protegits amb una capa
c
d'empr
antio
oxidant.
perfils han de ser r
Els p
resistents a la torsi
ió respecte
e dels dife
erents plan
ns de càrre
ega.

TENSORS
S, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAF
FONS METÀL·
·LICS:
p
d'oxi
idació ni manca
m
de re
ecobriment a la super
rfície.
No han de tenir punts
d
in
nterns o ex
xterns que en perjudi
iquin la ut
tilització correcta.
No han de tenir defectes

at d'amidament: la i ndicada a la descrip
Unita
pció de l'e
element
Crite
antitat necessària su
ubministrad
da a l'obra
a
eri d'amidament: qua

2.- C
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
Submi
ministrament: De mane
era que no s'alterin les seves condicions
s.
gatzematge: En lloc sec, prot
Emmag
tegit de l
la intempèr
rie i sens
se contacte
e directe amb el
terra
s.
a, de manera que no s'alterin les seves condicions
DESEN
NCOFRANT:
Temps
matge:
s màxim d'emmagatzem

1 any

UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U

NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
4.- N
FLEIX:
ció constan
nt i unifor
rme.
Ha de ser de secc
ia: >= 10 mm
Amplàri
m
Gruix: >= 0,7 mm
re de les perforacion
p
ns: Aprox. 15 mm
Diàmetr
Separac
ció de les perforacio
ons: Aprox
x. 50 mm

Real Decreto 1247/2008,
1
de 18 de julio, por
r el que se
e aprueba la Instruc
cción de Ho
ormigón
Estru
uctural (EHE-08).
n de 9 de marzo de 1971 por la que se
Orden
e aprueba la Ordenan
nza General
l de Segur
ridad e
ene en el Trabajo.
Higie

DESENCO
OFRANT:
Vernís antiadhere
ent format amb silic
cones o pr
reparat amb
b olis sol
lubles en aigua o g
greix
diluït.
a d'utilitz
zar com a d
desencofran
nt el gas-oil, els greixos
g
com
muns ni alt
tres produ
uctes
No s'ha
anàlegs.
Ha d'ev
vitar l'adh
herència en
ntre el for
rmigó i l'encofrat, sense alte
erar l'aspe
ecte poste
erior
del for
rmigó ni im
mpedir l'ap
plicació de
e revestime
ents.
No ha d'impedir la const
trucció de junts de
e formigon
nat, en es
special qu
uan es tr
racti
d'eleme
ents que s'hagin d'un
nir per a treballar
t
d forma so
de
olidària.
No ha d
d'alterar les
l
propiet
tats del fo
ormigó amb què estigu
ui en conta
acte, ni le
es armadur
res o
l'encof
frat, i no ha de prod
duir efecte
es perjudic
cials al me
ediambient
S'ha de
e facilita
ar a la D
DF un cert
tificat on es refle
ecteixin le
es caracte
erístiques del
product
te i els se
eus possibl
les efectes
s sobre el formigó, abans
a
de la
a seva apli
icació

MICA
B0F - MATERIA
ALS BÀSICS
S DE CERÀM
B0F1
1 - MAONS CERÀMICS

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
B0F1D
D2A1.

ELEMEN
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
1.- D
vestides,
s d'argila cuita uti litzades en el ram d
Peces
de paleta (façanes vi
istes o rev
dificació c
estru
no portants, murs i d
divisòries interiors, tant a ed
com a
uctures portants i n
engin
nyeria civil)
S'han
n considerat els tip
pus següents:
unció de la densitat
En fu
t aparent:
rets revest
ces LD, am
- Pec
mb una dens itat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a par
tides
a densitat
- Pec
ces HD, peces per a elements sense reves
stir o per a revestir
r i amb una
ent més gran de 100 0 kg/m3
apare
te a la res
En fu
unció del nivell de confiança de les pec
ces respect
sistència a la compre
essió:
ompressió d
probabi
ces de categoria I: peces amb una resist
- Pec
tència a co
declarada amb
a
ilitat
o assolir-se inferio
de no
or al 5%.
ivell de co
specificat per la
- Pec
ces de categoria II: peces que no comple
eixen el ni
onfiança es
categ
goria I.
En fu
d forats:
unció del volum i di sposició de
- Pec
ces massisses
- Pec
ces calades
- Pec
ces alleugerides
- Pec
ces foradades

T DE PERFIL
LS METÀL·LI
ICS:
CONJUNT
Conjunt
t format pe
er elements
s resisten
nts que con
nformen l'e
entramat base
b
d'un encofrat
e
pe
er a
sostres.
Els per
rfils han de ser rec
ctes, amb les dimens
sions adeq
quades a le
es càrregu
ues que han
n de
suporta
ar i sense més desper
rfectes que
e els degut
ts als usos
s adequats.
.
Els per
rfils han d'estar
d
pro
otegits amb
b una capa d'emprimac
ció antioxi
idant.
El seu disseny ha
h de fer que el pr
rocés de formigoname
f
ent i vibr
ratge no alteri
a
la seva
a posició.
planor ni la seva
nexió entre
e el conjun
nt de perfi
ils i la superfície
s
encofrant ha de ser suficient
tment
La conn
estanca
a per tal de
d no perme
etre la pèr
rdua apreci
iable de pa
asta pels junts.
j
Toleràn
ncies:
- Recti
itud dels perfils:
p
± 0,25% de la llargàr
ria
- Torsi
ió dels per
rfils: ± 2 mm/m
BASTIDE
ES:
Ha d'estar formad
da per un c
conjunt de perfils d'acer buits
s i de resi
istència al
lta.
Ha d'in
ncloure tots els acc
cessoris necessaris
n
per tal d'assegurar
d
r-ne l'est
tabilitat i la
indefor
rmabilitat.

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
Les p
peces han de present
tar regularitat de di
imensions i de forma.

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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No ha d
de tenir es
squerdes, f
forats, exf
foliacions, ni escros
stonaments d'arestes.
.
Si és d
de cara vis
sta no ha d
de tenir im
mperfeccion
ns, taques, cremades,
, etc. i la
a uniformit
tat
de colo
or en el ma
aó i en el conjunt de
e les remes
ses ha de complir
c
les
s condicion
ns subjecti
ives
requeri
ides per la
a DF.
La disp
posició del
ls forats h
ha de ser de
d manera que
q
no hi hagi
h
risc de
d que apar
reguin
fissure
es en els envanets
e
i parets de la peça du
urant la se
eva manipul
lació o col
l·locació.
Ha de t
tenir una textura
t
uni
iforme. Est
tà suficien
ntment cuit
t si s'apre
ecia un so agut en se
er
colpeja
at i un col
lor uniform
me en fract
turar-se.
El fabr
ricant ha de
d declarar
r la dimens
sions nomin
nals de les
s peces en mil·límetr
res i en
l'ordre
e de llarg, ample i a
alt.
Volum d
de forats:
- Massí
ís: <= 25%
%
- Calat
t: <= 45%
- Alleu
ugerit: <=
= 55%
- Forad
dat: <= 70
0%
Volum d
de cada for
rat: <= 12
2,5%
Gruix t
total dels envanets (
(relació am
mb el gruix
x total):
- Massí
ís: >= 37,5%
t: >= 30%
- Calat
- Alleu
ugerit: >=
= 20%
Les car
racterístiq
ques següen
nts han de complir am
mb els valo
ors declara
ats pel fab
bricant,
assajad
des segons la norma c
corresponen
nt, dins de
el límit de
e tolerànci
ia indicat,
, en el seu
u
cas:
erístiques essencials
s en peces per a ús en
e elements
s amb requi
isits estru
ucturals:
Caracte
- Resistència mit
tja a compr
ressió (UNE
E-EN 772-1): >= 5 N/
/mm2, >= va
alor declar
rat pel
ant, amb in
ndicació de
e categoria
a I o II
fabrica
- Adher
rència (UNE
E-EN 1052-3
3): >= val
lor declara
at pel fabr
ricant
- Conti
ingut en sa
als soluble
es actives (UNE-EN 77
72-5): <= valor decl
larat pel fabricant,
f
amb
ció de la seva
s
catego
oria
indicac
Caracte
erístiques essencials
s en peces per a ús en
e elements
s amb exigè
ències dava
ant el foc:
:
- Classe de reacc
ció al foc: exigència
a en funció
ó del conti
ingut en ma
assa o volu
um, de
materia
als orgànic
cs distribu
uïts de for
rma homogèn
nia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
NE-EN 13501
1-1)
- Peces amb > 1,0% (UN
erístiques essencials
s en peces per a ús en
e elements
s amb exigè
ències acús
stiques:
Caracte
- Toler
rància en les
l
dimensi
ions (UNE-E
EN 772-16): <= valor
r declarat pel fabric
cant, amb
indicac
ció de la categoria
c
- Forma
a de la peç
ça (UNE-EN 771-1)
- Espec
cificacions
s dels fora
ats: Dispos
sició, volu
um, superfí
ície, gruix
x dels enva
anets (UNE-EN
772-3)
itat absolu
uta (UNE-EN
N 772-13)
- Densi
rancia de la
l densitat
t (UNE-EN 772-13):
7
E valor de
El
eclarat pel
l fabricant
t ha d'esta
ar
- Toler
dins de
els límits següents e
en funció de
d la categ
goria.
- D1: <= 10
0%
- D2: <= 5%
%
esviació de
eclarada pe
el fabrican
nt en %
- Dm: <= de
erístiques essencials
s en peces per als us
sos previst
tos en l'ap
partat 4.1 del DB HE 1:
Caracte
- Propi
ietats tèrm
miques (UNE
E-EN 1745)
- Perme
eabilitat al
a vapor d'aigua (UNE
E-EN 1745)
Els pin
nyols de ca
alç no han de reduir la resistè
ència de la
a peça (des
sprés de l'
'assaig
reitera
atiu sobre aigua en e
ebullició i la dessec
cació poste
erior a una
a temperatu
ura de 105°
°C)
en més de 10% si el maó és per a reve
estir i un 5% si es de
d cara vis
sta, ni han
n de provoc
car
crostonamen
nts dels ad
dmesos un cop
c
s'hagi submergit en aigua un
u temps mí
ínim de 24 h.
més esc

- Per
r a ús de cara vista
a o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resi stència gel/desgel)
cterístiques essenci als en peces per a ú
Carac
ús en eleme
ents amb re
equisits es
structurals
s:
- Per
b una dimen
nsió >= 400
0 mm i enva
anets exter
riors <
r a peces perforades horitzontalment amb
a 12 mm que hagin d'anar
r revestides amb un l
lliscat:
- Expansió per humi tat (UNE-EN 772-19)
a o amb protecció de morter de capa fina:
- Per
r a ús de cara vista
UNE-EN 772-5): El va
alor declar
rat pel fab
bricant
- Contingut en sals solubles actives (U
ha d'
d'estar dins dels lím
mits especificats a l
l'UNE-EN 771-1 en fun
nció de la categoria
cterístiques essenci als en peces per a ú
Carac
ús en eleme
ents amb ex
xigències acústiques:
a
:
nsitat aparent (UNE- EN 772-13): <= 1000
- Den
0 kg/m3
PECES
S HD:
Les c
güents han de complir
r amb els valors
v
decl
larats pel fabricant,
,
característiques seg
assaj
ma corresponent, dins
s del límit
t de tolerà
ància indic
cat, en el seu
jades segons la norm
cas:
Carac
cterístiques essenci als:
rabilitat (resistènc
- Dur
cia gel/desgel): Ind
dicació de la categor
ria en func
ció del gra
au
d'exp
posició
Carac
ús en eleme
ents amb re
equisits es
structurals
s:
cterístiques essenci als en peces per a ú
- Exp
pansió per humitat ( UNE-EN 772-19)
- Per
a o amb protecció de morter de capa fina:
r a ús de cara vista
UNE-EN 772-5): El va
alor declar
rat pel fab
bricant
- Contingut en sals solubles actives (U
ha d'
d'estar dins dels lím
mits especificats a l
l'UNE-EN 771-1 en fun
nció de la categoria
cterístiques essenci als en peces per a ú
Carac
ús en eleme
ents amb ex
xigències acústiques:
a
:
- Den
0 kg/m3
nsitat aparent (UNE- EN 772-13): >= 1000
Carac
ús en cara vista o en
n barreres
cterístiques essenci als en peces per a ú
antic
capil·laritat:
- Abs
fabricant
sorció d'aigua: <= valor declarat pel f
- Cara vista (UNE- EN 771-1)
- Barreres anticap
pil.laritat (UNE-EN 7
772-7)
cterístiques complem
Carac
mentàries:
ant
cció immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat p
- Suc
pel fabrica
2.- C
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
ca.
Submi
ministrament: Empaque
etats sobre palets, d
de manera no
n totalmen
nt hermètic
ntonin. No han d'esta
ar en conta
Emmag
ra que no es trenquin
n o s'escan
acte
gatzematge: De maner
roductes qu
l
amb t
ue puguin modificar
m
les
terres que contingui n solucions salines, ni amb pr
os, etc.).
seves
nts, greixo
s característiques ( cendres, fertilitzan
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
element
Unita
pció de l'e
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
da a l'obra
Crite
antitat necessària su
ubministrad
a
eri d'amidament: qua
ATORI
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
rica de alb
UNE-E
s para fábr
bañilería. Parte 1: P
Piezas
EN 771-1:2003 Especi ficaciones de piezas
rcilla cocida.
de ar
fábric
ñilería. Pa
UNE-E
de piezas para
p
ca de albañ
arte 1:
EN 771-1:2003/A1:200 6 Especificaciones d
as de arcilla cocida
Pieza
a.
el Código Téc
cnico de la
Real Decreto 314/2006, d
de 17 de marzo, por e
el que se aprueba
a
a
tructural F
-SE-F.
Edifi
cumento Básico de Seg
guridad est
Fábrica DBicación Parte 2. Doc

PECES L
LD:
Les car
racterístiq
ques següen
nts han de complir am
mb els valo
ors declara
ats pel fab
bricant,
assajad
des segons la norma c
corresponen
nt, dins de
el límit de
e tolerànci
ia indicat,
, en el seu
u
cas:
erístiques essencials
s:
Caracte

CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
5.- C
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE

________________________
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Si el m
material ha
a de ser co
omponent de
el full pri
incipal del
l tancament
t exterior d'un edifi
ici,
el fabr
ricant ha de
d declarar
r els valor
rs de les propietats
p
hídriques següents, d'acord am
mb
l'espec
cificat en l'apartat 4.1 del DB
B HS 1:
- Absor
rció d'aigu
ua per capi
il·laritat
d'aigua in
- Succi
ió o tasa d'absorció
d
nicial (kg/
/m2.min)
- Absor
rció d'aigu
ua a llarg termini o per immers
sió total (%
( o g/m3)
El subm
ministrador
r ha de pos
sar a dispo
osició de la
l DF en el
l cas que aquesta
a
ho sol·liciti
i,
la docu
umentació següent,
s
qu
ue acredita
a el marcat
tge CE, seg
gons el sis
stema d'ava
aluació de
conform
mitat aplic
cable, d'ac
cord amb el
l que dispo
osa l'apart
tat 7.2.1 del
d
CTE:
- Prod
ductes per a murs, pi
ilars i par
rticions (p
peces Categ
goria I*). * Peces am
mb una
resistè
ència a com
mpressió de
eclarada am
mb una prob
babilitat d'error
d
inf
ferior o ig
gual al 5%.
. Es
pot det
terminar am
mb el valor
r mitjà o amb
a
el valo
or caracter
rístic:
- Sistema 2+
+: Declarac
ció de Pres
stacions
ductes per a murs, pi
ilars i par
rticions (p
peces Categ
goria II**). ** Peces
s amb una
- Prod
resistè
ència a com
mpressió de
eclarada am
mb una prob
babilitat d'error
d
sup
perior al 5%.
5
Es pot
determi
inar amb el
l valor mit
tjà o amb el
e valor ca
aracterísti
ic:
ió de Prest
tacions
- Sistema 4: Declaraci
balatge o a l'albarà de lliuram
ment han de
e constar-h
hi les dade
es següents
s:
A l'emb
- Classificació segons
s
DB-S
SE-F (Taula
a 4.1)
- Marca
a CE de con
nformitat a
amb el que disposen els
e
Reials Decrets 16
630/1992 de
e 29 de
desembr
re i 1328/1
1995 de 28 de juliol. El símbol
l normalitz
zat del mar
rcatge CE s'ha
s
d'acomp
panyar de la
l següent informació
ó:
- Numero d'i
identificac
ció del org
ganisme not
tificat (no
omés per al
l sistema 2+)
2
origen
- Marca del fabricant i lloc d'o
s dígits de
el any en que
q
s'ha im
mprès el ma
arcat CE.
- Dos últims
l certifica
at de confo
ormitat del
l control de
d producci
ió a fàbric
ca, en el s
seu
- Número del
cas
a a la norm
ma EN 771-1
1
- Referència
ó de produc
cte: nom ge
eneric, mat
terial, dim
mensions, ..
. i ús al que va
- Descripció
at.
destina
- Informació
ó de les ca
aracterísti
iques essen
ncials sego
ons annex ZA
Z de l'UNE
E-EN 771-1

CRITE
ERIS DE PR
RESA DE MOS TRES:
S'han
n de seguir les inst
truccions de
d la DF i els criter
ris de les normes de procedimen
nt
indic
g.
cades en cada assaig
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
RPRETACIÓ DE RESULTA
Si en
minis estab
blerts al començar l' obra no es
s fa l'entr
rega dels certificats
c
s de
n els term
quali
itat del fabricant, es realitzarà una sè
èrie comple
eta d'assai
igs sobre el
e material
l rebut
a càr
ta.
rrec del Contractist
En ge
ts dels assaigs sobre
e totes les
s peces de les mostre
es han de c
complir
eneral, els resultat
les c
cades.
condicions especific
En el
ncia a compressió, el
l valor a comparar
c
am
mb l'especi
ificació
l cas de la resistèn
s'obt
R - 1,64 s
s, essent:
tindrà amb la fórmul a: Rck = Rc
- s: Desviació típica (n
n-1), s ^2 = (Rci Rc
c) ^2/(n-1)
- Rc:
m
de les resistències de les provetes
: Valor mig
- Rci
i: Valor de resistè
ència de cada proveta
a
- n: Nombre de provetes assajades
En ca
as d'incom
mpliment en
n un assaig
g, es repet
tirà, a càr
rrec del co
ontractista
a, sobre el
l doble
numer
ro de mostres del ma
ateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
ormes a les especifi cacions ex
confo
xigides.
- En element estructural incloure la verific
cació:
En el cas de l'ass aig de massa, es pre
endrà com a resultat el valor mig
m
de les 6
rminacions realitzad
deter
des.

LS PER A P
PAVIMENTS
B9 - MATERIAL
B96 - MATERIA
ALS PER A VORADES
B965
5 - PECES RECTES DE
E FORMIGÓ PER A VOR
RADES
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

OPERACIONS DE CON
NTROL:
trol de rec
cepció de m
material ve
erificarà que
q
les car
racterístiq
ques dels materials
m
s
són
El cont
coincid
dents amb l'establert
l
t en la DT. Aquest co
ontrol ha de
d complir l'especifi
icat en
l'apart
tat 7.2 del
l CTE.
Control
l de docume
entació: do
ocuments d'origen (fu
ull de subm
ministramen
nt i etique
etat),
icat de gar
rantia del fabricant, en el seu
u cas, (sig
gnat per pe
ersona físi
ica) i els
certifi
nts de conf
formitat o autoritzac
cions admin
nistratives
s exigides,
, inclòs la
a documenta
ació
documen
corresp
ponent al marcatge
m
CE
E quan sigu
ui pertinen
nt.
Control
l mitjançan
nt distinti
ius de qual
litat i ava
aluacions d'idoneïtat
d
t: En el ca
as que el
fabrica
ant disposi
i de marque
es de quali
itat, ha d'aportar-ne
e la docume
entació cor
rresponent
Control
l de recepc
ció mitjanç
çant assaig
gs: Si el material
m
di
isposa d'un
na marca le
egalment
reconeg
guda a un país
p
de la CEE (Marca
atge CE, AE
ENOR, etc.) es podrà prescindir
r dels assa
aigs
de cont
trol de rec
cepció de l
les caracte
erístiques del materi
ial garanti
ides per la
a marca; i la
DF sol·licitarà en
e aquest c
cas, els re
esultats de
els assaigs
s correspon
nents al su
ubministram
ment
rebut. En qualsev
vol cas, la
a DF podrà sol·licita
ar assaigs de control
l de recepc
ció si ho c
creu
ient.
conveni
ces de cate
egoria I ti
indran una resistènci
ia declarad
da. El fabr
ricant apor
rtarà la
Les pec
documen
ntació que acrediti q
que el valo
or declarat
t de la res
sistència a compressi
ió s'obting
gui
segons estableix l'UNE-EN 7
771-3 i ass
sajades seg
gons l'UNE-EN 772-1, i l'existè
ència d'un pla
de cont
trol de pro
oducció ind
dustrial qu
ue doni gar
ranties.
Les pec
ces de cate
egoria II t
tindran una
a resistènc
cia a compr
ressió decl
larada igua
al al valor
r
mig obt
tingut en assaig
a
sego
ons UNE-EN 772-1, tot
t i que el nivell de confiança pot result
tar
inferio
or al 95%.
En el c
cas que es realitzi e
el control mitjançant
t assaigs, s'ha de fe
er les comp
provacions
següent
ts:
- Abans de començ
çar l'obra de cada 45
5000 unitat
ts que arri
ibin a l'ob
bra, s'ha de
d determin
nar
istència a la compres
ssió d'una mostra de 6 maons, segons
s
la norma
n
UNE-E
EN 772-1.
la resi

B965A
A6E0.
ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
ismàtica, m
Peça prefabric
cada de fo
ormigó no armat de forma pri
massissa i amb una secció
s que delim
trans
sversal adequada a l es superfícies exter
riors a les
mita.
S'han
n considerat els tip
pus següents:
ol tipus de
- Mo
onocapa: Pe
eça formada
a per un so
e formigó
i en la
- Do
oble capa: Peça amb d
diferents tipus de f
formigó en la seva es
structura principal
p
se
eva capa su
uperficial
S'han
n considerat les for
rmes següents:
- Re
ecta
- Co
orba
- Re
ecta amb ri
igola
- Pe
er a guals
CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
La pe
eça ha de tenir un c
color i una textura u
uniformes a tota la s
superfície.
s ni altres
ara vista no ha de t
La ca
tenir esquerdes, esca
antonaments
s defectes.
s.
Les c
han de ser planes i p
paral·leles
cares horitzontals h
El ca
x
antells poden ser bi sellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No ha
els granulats del mor
rter en la capa vista
a.
an de ser visibles e
resentar di
ecte de qua
La t extura i el
e color no
o han de pr
iferències significat
tives respe
alsevol
dor.
mostr
ra facilitada pel fa
abricant i aprovada p
pel comprad
s
les d
En el
pa, no ha d'existir
d
separació entre
e
dues capes.
l cas de peces bicap
perficial o tota la peça.
En le
pot estar acolorida l
la capa sup
p
es peces de color, p
a x amplàri
La fo
orma d'expressió de les mesures ha de se
er: Alçària
ia.
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Gruix d
de la capa vista: >=
= 4 mm
Classes en funció
ó de la res
sistència climàtica:
c
- Class
se 1 (marca
at A): sen
nse mesura del % d'ab
bsorció d'aigua
- Class
se 2 (marca
at B): <= 6% d'absor
rció d'aigu
ua
- Class
se 3 (marc
cat D):
v
valor mitjà
à <= 1 kg/
/m2 de pèr
rdua de massa desprè
ès de l'as saig
glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció
ó de la res
sistència al
a desgast per abrasi
ió:
- Class
se 1 (marca
at F): sen
nse mesura d'aquesta característica
- Class
se 3 (marca
at H): <= 23 mm
- Class
se 4 (marca
at I): <= 20 mm
Classes en funció
ó de la res
sistència a flexió:
se 1 (marca
at S): val
lor mitjà: >= 3,5 MPa
a; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Class
- Class
se 2 (marca
at T): val
lor mitjà: >= 5,0 MPa
a; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Class
se 3 (marca
at U): val
lor mitjà: >= 6,0 MPa
a; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les
ca
aracterísti
iques
dim
mensionals,
,
físique
es
i
mecàniques
complir
les
han
de
especif
ficacions de
d la norma
a UNE-EN 13
340 i s'han
n de determ
minar segon
ns aquesta norma.
Toleràn
ncies:
- Desvi
iació de la llargàri
ia respecte
e de la lla
argària nom
minal: ± 1% al mm més
m
pròxim,
m, >=
4 mm,
, <= 10 mm
- Desvi
iació d'alt
tres dimens
sions, exce
epte el rad
di:
- Ca
ares vistes
s: ± 3% al
l mm més pr
ròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Al
ltres parts
s: ± 5% al
l mm més pr
ròxim, >= 3 mm, <= 10
0 mm
- Desvi
iació màxi
ima respect
te de la planor
p
i la
l rectitud
d en les cares
c
plan
nes i cant
tells
recte
es:
- Di
ispositiu de
d mesura d
de 300 mm de
d llargàri
ia: ± 1,5 mm
- Di
ispositiu de
d mesura d
de 400 mm de
d llargàri
ia: ± 2 mm
m
- Di
ispositiu de
d mesura d
de 500 mm de
d llargàri
ia: ±2,5 mm
m
- Di
ispositiu de
d mesura d
de 800 mm de
d llargàri
ia: ± 4 mm
m

- Id
dentificaci
ió del prod
ducte
- Ma
arcat CE de
d conformi
mitat amb el
e que dis
sposen els
s Reials D
Decrets 163
30/1992 de
e 29 de
de
esembre i 1328/1995
1
d
de 28 de ju
uliol
Sobre
e un 0,5 % de les pe
eces, amb un
u mínim d'
'una unitat
t per paque
et, o a l'e
embalatge q
quan no
sigui
i reutilitzat, hi ha
a de constar la següe
ent informa
ació:
- Id
dentificaci
ió del fabr
ricant o la
a fàbrica
- Da
ata de prod
ducció
- Da
ata d'entre
ega del pr
roducte, qu
uan es prod
dueix abans
s de la co
onsiderada com a apta
a per a
l'
'ús.
- Id
dentificaci
ió de les classes en relació a la resi
istència cl
limàtica, la resistè
ència a
l'
'abrasió i la resistè
ència a la flexió
- Re
eferència a la norma UNE-EN 134
40
- A l'embalat
tge: marca
at CE de conformita
at amb el
l que
16
630/1992 de
e 29 de des
sembre i 13
328/1995 de
e 28 de jul
liol

dis
sposen

els

Reials

Decrets
D

liciti,
El s
subministra
ador ha de posar a disposició
d
de la DF en
e el cas que aquest
ta ho sol·l
la d
documentaci
ió següent,
, que acre
edita el m
marcatge CE
E, segons el sistem
ma d'avalua
ació de
confo
ormitat aplicable, d
d'acord amb el que di
isposa l'ap
partat 7.2. 1 del CTE:
- P
Productes per
p
a usos
s interns incloent l
les premis
ses de tra
ansport púb
blic de Ni
ivell o
Class
se: A1*. * Productes
s o materials que no
o necessite
en sotmetre
e's a assa
aig de reac
cció al
asse A1 c
nt a la D
foc (per exem
mple produ
uctes o materials
m
de la cla
conformemen
Decisió
96/60
03/CE, i les seves m
modificacions),

2.- CON
NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE

ivell o Cl
fan els req
- P
Productes per
p
a cobe
ertes de Ni
lasse: es considera
c
que satisf
quisits
ada,
enfro
ont del foc extern * *. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE
E, modifica

Submini
istrament i emmagatze
ematge: De manera que
e no s'alte
erin les se
eves condic
cions.
TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT

abat de ca
brint àrees
- P
Productes per
p
a ús ex
xtern i aca
arrers, cob
s externes de circula
ació de
viana
ants i de vehicles:

nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

- Sistema 4: Declar
ració de Prestacions

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR

OPERA
RACIONS DE CONTROL:

s prefabri
icados de hormigón.
. Especifi
icaciones y métodos
s de
UNE-EN 1340:2004 Bordillos
ensayo.
7340:2006 Bordillos
B
p
prefabricad
dos de horm
migón. Espe
ecificacion
nes y métod
dos de ens ayo.
UNE 127
Complem
mento nacio
onal a la N
Norma UNE-E
EN 1340.

punts de control més destacables són els
Els p
s següents:
litzaran el
s següents:
- En
n cada subm
ministramen
nt, es real
ls controls
:
-

al, identi
e les marq
esponents (
Inspecció
ó visual d
del materia
ificació de
ques corre
(UNE-EN
ó del certi
de
nt.
1339, UNE
E-EN 1340) i recepció
ificat de qualitat
q
el fabrican

-

ebudes (UNE
Control dimensional
d
l sobre un 10 % de le
es peces re
E-EN 1339, UNE-EN 134
40)

NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
5.- CON
RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ:
CONDICIONS DE MAR

iferent, e
an 3
- Pe
er a cada
a subminis
strador di
es prendra
s:
ca
adascuna, per
p
tal de realitzar els següen
nts assaigs

barà de lli
iurament, h
hi ha de co
onstar la següent
s
inf
formació co
om a mínim:
:
A l'alb

most
tres

(sèries)

de

3

peces

- Ident
tificació del
d
fabrica
ant o la fà
àbrica

-

Resistènc
cia a flexi
ió (UNE-EN 1340)

- Data d'entrega del produ
ucte, quan es produei
ix abans de
d la consi
iderada com
m a apta pe
er a
l'ús

-

0)
Absorció d'aigua (U
UNE-EN 1340

-

da (UNE-EN 12390Resistènc
cia a compr
ressió de testimonis
t
extrets de
d les pece
es de vorad
3)

- Ident
tificació de les cla
asses en relació
r
a la resistè
ència climà
àtica, la resistènci
ia a
l'abr
rasió i la resistènci
ia a la fle
exió
- Refer
rència a la
a norma UNE
E-EN 1340
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En cas que el material dis
sposi de la
a Marca AE
ENOR, o una
a altra le
egalment re
econeguda a un
e l'UE, s'h
ha de pode
er prescind
dir dels assaigs
a
de control de
e recepció
ó. La DF ha
a de
país de
sol·lic
citar, en aquest
a
cas
s, els resultats del
ls assaigs correspon
nents al subministra
ament
rebut, segons con
ntrol de pr
roducció es
stablert a la marca de
d qualitat
t del produ
ucte.

En le
es peces de color, p
pot estar acolorida l
la capa sup
perficial o tota la peça.
p
La fo
orma d'expressió de les mesures ha de se
er: Alçària
a x amplàri
ia.
x de la capa vista: >= 4 mm
Gruix
Class
ca:
ses en funció de la resistència climàtic
- Cla
d'absorció d'aigua
asse 1 (marcat A): sense mesura del % d
- Cla
aigua
asse 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'a
'assaig
- Cl
lasse 3 (marcat D):
valor mi
itjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'
glaç-desglaç; cap valor
r unitari > 1,5
Class
ast per abr
rasió:
ses en funció de la resistència al desga
- Cla
sta caracte
erística
asse 1 (marcat F): sense mesura d'aques
- Cla
asse 3 (marcat H): <= 23 mm
- Cla
asse 4 (marcat I): <= 20 mm
Class
ó:
ses en funció de la resistència a flexió
- Cla
or unitari: >= 2,8 MP
Pa
asse 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valo
- Cla
or unitari: >= 4,0 MP
Pa
asse 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valo
- Cla
or unitari: >= 4,8 MP
Pa
asse 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valo
Les
ístiques
als,
físi
iques
i
s
han
de
d
compli
ir
les
dimensiona
mecàniques
caracterí
espec
cificacions de la no
orma UNE-EN
N 1340 i s' han de det
terminar se
egons aques
sta norma.
Toler
ràncies:
- Des
ària respec
cte de la l
llargària nominal:
n
± 1% al mm més pròxim
m, >= 4
sviació de la llargà
mm, <
<= 10 mm
sviació d'altres dim
- Des
mensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més
m
pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més
m
pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
esviació mà
àxima resp
pecte de la planor i la recti
itud en le
es cares planes i ca
- De
antells
recte
es:
- Dispositiu de mes ura de 300 mm de lla
argària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mes ura de 400 mm de lla
argària: ± 2 mm
mm
argària: ±2,5
±
- Dispositiu de mes ura de 500 mm de lla
- Dispositiu de mes ura de 800 mm de lla
argària: ± 4 mm

CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
Les mos
stres es pr
rendran a l'atzar se
egons les instruccio
ons de la DF
D i els criteris
c
de
e la
norma U
UNE-EN 1339
9, UNE-EN 1
1340.

INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
No s'ac
cceptaran les
l
peces q
que no supe
erin la ins
specció vis
sual, que no
n estiguin
n correcta
ament
identif
ficades o que
q
no arri
ibin acompa
anyades del
l certifica
at de quali
itat del fa
abricant.
La tota
alitat de les
l
peces sobre les que es rea
alitza el control ge
eomètric, han
h
de com
mplir
les esp
pecificacio
ons del ple
ec. En cas d'incompl
liment, s'i
incrementar
rà el contr
rol, en pr
rimer
lloc, f
fins al 20%
% de les p
peces rebud
des, i si continuen observant-se irregul
laritats, fins
al 100%
% del submi
inistrament
t.
En els assaigs de
e resistènc
cia a flex
xió i absor
rció d'aigu
ua, s'han de complir
r, en cada una
es, les co
ondicions de valor mitjà i valor indi
ividual in
ndicats a les
de les 3 mostre
ficacions. Si una sèrie no
o compleix
x aquest requisit, es podr
ran reali tzar
especif
contrassaigs sobr
re dues mo
ostres més (de 3 pe
eces cadascuna) proc
cedents del mateix lot,
ant-ne el conjunt
c
si ambdues re
esulten con
nformes a l'especific
l
ca't.
accepta

RBES DE FO
ORMIGÓ PER
R A VORADES
B966 - PECES COR

CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
2.- C
alterin les
ndicions.
Submi
ministrament i emmaga
atzematge: De manera que no s'a
s seves con

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U

B966AAK
K0.

element
Unita
pció de l'e
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
da a l'obra
Crite
antitat necessària su
ubministrad
a
eri d'amidament: qua

1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS

refabricada
a de formi
igó no arm
mat de for
rma prismà
àtica, mass
sissa i amb una se cció
Peça pr
ATORI
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
4.- N
transve
ersal adequ
uada a les superfície
es exterior
rs a les qu
ue delimita
a.
S'han c
considerat els tipus següents:
abricados de hormig
gón. Espec
es y méto
EN 1340:20
004 Bordil
llos prefa
cificacione
odos de
UNE-E
- Monoc
capa: Peça formada pe
er un sol tipus
t
de fo
ormigó
ensay
yo.
- Doble
e capa: Peç
ça amb dife
erents tipu
us de form
migó en la seva estru
uctura prin
ncipal i en
n la
seva ca
apa superfi
icial
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
5.- C
S'han c
considerat les formes
s següents:
- Recta
a
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
- Corba
a
- Recta
a amb rigol
la
nim:
A l'a
t, hi ha de constar l
la següent informació
ó com a mín
albarà de lliurament
- Per a guals
CARACTE
ERÍSTIQUES GENERALS:
- Ide
dentificació del fabr
ricant o la fàbrica
La peça
a ha de ten
nir un colo
or i una te
extura unif
formes a to
ota la supe
erfície.
La cara
a vista no ha de teni
ir esquerde
es, escanto
onaments ni
i altres de
efectes.
an es prod
s de la con
- Da
ata d'entre
ega del pro
oducte, qua
dueix abans
nsiderada com a apta
a per a
Les car
res horitzo
ontals han de ser pla
anes i para
al·leles.
l'ús
El cant
tells poden
n ser bisel
llats, arro
odonits, co
orbs o xamf
franats.
No han de ser vis
sibles els granulats del morter
r en la cap
pa vista.
n relació a la resi
istència cl
- Id
dentificaci
ió de les classes en
limàtica, la resistè
ència a
tura i el color
c
no ha
an de prese
entar difer
rències sig
gnificative
es respecte
e de quals evol
La text
l'abr
rasió i la resistènc
cia a la flexió
mostra facilitada
a pel fabri
icant i apr
rovada pel comprador.
.
ferència a la norma UNE-EN 1340
- Ref
cas de pece
es bicapa, no ha d'ex
xistir sepa
aració entr
re les dues
s capes.
En el c
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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- Ident
tificació del
d
product
te

En ca
as de que el materia
al disposi de la Marc
ca AENOR, o una altra
a legalment
t reconegud
da a un
país de l'UE, s'ha de p
poder presc
cindir dels
s assaigs de control
l de recepció. La DF
F ha de
dels assai
trament
sol·l
e aquest cas, els resultats
r
igs corres
sponents al
l subminist
licitar, en
rebut
t, segons control de
e producció establert
t a la marc
ca de quali
itat del pr
roducte.

t amb el que dispos
- Marca
at CE de conformitat
c
sen els Re
eials Decr
rets 1630/1
1992 de 29
9 de
desembr
re i 1328/1
1995 de 28 de juliol
Sobre u
un 0,5 % de
e les peces
s, amb un mínim
m
d'una
a unitat pe
er paquet, o a l'emba
alatge qua
an no
sigui r
reutilitzat
t, hi ha de
e constar la
l següent informació
ó:

ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES:

- Ident
tificació del
d
fabrica
ant o la fà
àbrica

Les mostres es
s prendran a l'atzar
r segons le
es instruccions de l
la DF i el
ls criteris
s de la
norma
ma UNE-EN 1339, UNE-E
EN 1340.

- Data de producc
ció

RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:

cte, quan es produei
ix abans de
e la consi
iderada com
m a apta pe
er a
- Data d'entrega del produc
l'ús.

No s 'acceptaran les pece
es que no superin
s
la inspecció visual, qu
ue no estig
guin correc
ctament
ident
tificades o que no a
arribin acompanyades del certif
ficat de qu
ualitat del
l fabricant
t.

- Ident
tificació de
d les cla
asses en relació
r
a la resistè
ència climà
àtica, la resistènci
ia a
l'abrasió i la re
esistència a la flexi
ió

complir
La t
totalitat de
d les pece
es sobre les que es realitza el
e control
l geomètric
c, han de c
les especifica
acions del plec. En cas
c
d'incom
mpliment, s'incremen
ntarà el co
ontrol, en primer
lloc,
, fins al 20% de le
es peces re
ebudes, i s
uen observa
ant-se irre
egularitats
s, fins
si continu
00% del subministram
al 10
ment.

rència a la
a norma UNE
E-EN 1340
- Refer
- A l'e
embalatge: marcat CE de conform
mitat amb el
e que disp
posen els Reials
R
Decr
rets 1630/ 1992
de 29 d
de desembre
e i 1328/19
995 de 28 de
d juliol

En e
els assaigs
s de resist
tència a flexió
f
i ab
bsorció d'a
aigua, s'ha
an de comp
plir, en ca
ada una
de l
les 3 mostres, les condicion
ns de valo
or mitjà i valor i
individual indicats a les
espec
na sèrie no compl
leix aques
st requis it, es podran
p
rea
alitzar
cificacions. Si un
contr
s
dues mostres més (de 3 peces cad
dascuna) p
procedents del matei
ix lot,
rassaigs sobre
accep
ptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especi
ifica't.

El subm
ministrador
r ha de pos
sar a disp
posició de la DF en el cas que
e aquesta ho
h sol·lic
citi,
la docu
umentació següent,
s
q
que acredit
ta el marc
catge CE, segons el sistema d'avaluació
d
ó de
conform
mitat aplic
cable, d'ac
cord amb el
l que dispo
osa l'apart
tat 7.2.1 del
d
CTE:
- Prod
ductes per a usos i
interns inc
cloent les premises de transp
port públic
c de Nivel
ll o
Classe: A1*. * Pr
roductes o materials
s que no ne
ecessiten sotmetre's a assaig de reacció
ó al
er exemple
e producte
es o mate
erials de la classe
e A1 conf
formement a la Dec
cisió
foc (pe
96/603/CE, i les seves modi
ificacions),

ALS
B98 - PECES ESPECIALS
E
PER A GUA
A NATURAL PER A GUA
ALS
B981
1 - PECES ESPECIALS
S DE PEDRA

- Prod
ductes per a coberte
es de Nivel
ll o Class
se: es cons
sidera que
e satisfan els requi sits
enfront
t del foc extern
e
**. ** Decisió
ó de la Com
missió 2000
0/553/CE, modificada,
m
,

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
B981O
OF01.

ó de
- Prod
ductes per a ús exter
rn i acabat de carre
ers, cobrin
nt àrees ex
xternes de circulació
vianant
ts i de veh
hicles:

ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS

- Sistema 4: Declaraci
ió de Prest
tacions
mb una secc
ersal adequ
Peça massisa de pedra na
atural i am
ció transve
uada a les superficie
es
exter
riors a les que deli mita.
S'han
rades dels materials següents:
n considerat les vor
- Ped
dra granítica
- Ped
dra de marès
S'han
rmes següents:
n considerat les for
- Rec
cte
- Cor
rba
- Pec
ces especials per a guals

OPERACIONS DE CON
NTROL:
Els pun
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:
- En ca
ada submini
istrament, es realitz
zaran els controls
c
se
egüents:
- Inspecció visual del
l material
l, identifi
icació de les marque
es correspo
onents (UN
NE-EN
1339, U
UNE-EN 1340
0) i recepc
ció del cer
rtificat de
e qualitat del fabric
cant.
- Control di
imensional sobre un 10
1 % de les
s peces reb
budes (UNE-EN 1339, UNE-EN
U
1340
0)

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
r un so cla
a
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i h
ha de donar
ar en ser colpejada
c
amb el
marte
ell.
No po
s.
ot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques
Les c
dades.
cares vistes han de ser planes i buixard
es del junt
ar treballa
Les a
ar acabades a cisell i les care
t han d'ana
ades en
arestes han de queda
la me
meitat superior; la i nferior ha d'anar de
esbastada.
Llarg
de les vorades rectes
s: > 300 mm
m
gària de les peces d
e gran): > 500 mm
Llarg
de les vorades corbes
s (diàmetre
gària de les peces d
NE-EN 12371
Resis
glaç: Ha de complir l
la norma UN
1
stència al glaç/desg
r les norme
Resis
trada (F=<20 kN): Ha de complir
es UNEstència a la flexió sota càrrega concent
EN 12
2372 i UNE-EN 12372/ AC

- Per a cada subm
ministrador
r diferent,
, es prendr
ran 3 mostr
res (sèries
s) de 3 pec
ces cadasc
cuna,
per tal
l de realit
tzar els se
egüents ass
saigs:
- Resistènci
ia a flexió
ó (UNE-EN 1340)
1
- Absorció d'aigua
d
(UN
NE-EN 1340)
- Resistènci
ia a compr
ressió de testimonis extrets de les peces
p
de vorada
v
(UN
NE-EN
12390-3)

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
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Absorci
ió d'aigua a la press
sió atmosfè
èrica: Ha de
d complir la norma UNE-EN
U
1375
55
racterístiq
ques dimens
sionals, ge
eomètriques
s i mecàniq
ques han de
e complir les
l
Les car
especif
ficacions de
d la norma
a UNE-EN 13
343 i s'han
n de determ
minar segon
ns aquesta norma.
Toleràn
ncies:
- Desvi
iació admis
ssible de l
les alçàrie
es i amplàr
ries totals
s respecte a les nomi
inals:
- Amplà
ària:
- Entre dues
s cares amb
b tall en brut:
b
± 2 mm
- Entre una cara textu
urada i una
a altra car
ra amb tall
l en brut: ± 5 mm
s cares tex
xturades: ± 3 mm
- Entre dues
ria Classe 1 (marcat H1):
- Alçàr
- Entre dues
s cares amb
b tall en brut:
b
± 30
0 mm
urada i una
a altra car
ra amb tall
l en brut: ± 30 mm
- Entre una cara textu
s cares tex
xturades: ± 10 mm
- Entre dues
ria Classe 2 (marcat H2):
- Alçàr
- Entre dues
s cares amb
b tall en brut:
b
± 20
0 mm
- Entre una cara textu
urada i una
a altra car
ra amb tall
l en brut: ± 20 mm
s cares tex
xturades: ± 10 mm
- Entre dues
iació admis
ssible de l
les dimensi
ions del bi
isellament o rebaixat
t respecte les nomina
als:
- Desvi
at D1):
- Classe 1 (marca
- Tallat: ± 5 mm
rut: ± 15 mm
- Tall en br
- Texturat: ± 5 mm
at D2):
- Classe 2 (marca
- Tallat: ± 2 mm
rut: ± 15 mm
- Tall en br
- Texturat: ± 5 mm
iació entre
e les cares
s de les pe
eces per a vorades re
ectes:
- Desvi
- Tall en brut:
a paral·lel
la al pla de
d la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta
a perpendic
cular al pl
la dels 3 mm
m superior
rs: ± 6 mm
m
- Vora recta
ularitat en
ntre la car
ra superior
r i les car
res frontal
ls, quan si
iguin
- Perpendicu
gulars: ± 10 mm
rectang
- Deformació
ó de la car
ra superior
r: ± 10 mm
m
ularitat en
ntre la car
ra superior
r i la vert
tical: ± 5 mm
- Perpendicu
urat:
- Textu
- Vora recta
a paral·lel
la al pla de
d la cara superior: ± 3 mm
a perpendic
cular al pl
la dels 3 mm
m superior
rs: ± 3 mm
m
- Vora recta
ularitat en
ntre la car
ra superior
r i les car
res frontal
ls, quan si
iguin
- Perpendicu
gulars: ± 7 mm
rectang
- Deformació
ó de la car
ra superior
r: ± 5 mm
ularitat en
ntre la car
ra superior
r i la vert
tical: ± 5 mm
- Perpendicu
ura (només per a vora
ades corbes
s): La des
sviació del
l radi de corvatura
c
- Radi de corvatu
vorada amb tall en br
rut o textu
urat, respe
ecte de la cara mecan
nitzada ha d'estar en
n
d'una v
l'inter
rval del 2%
% del valor
r declarat
- Irreg
gularitats superficia
als: Els lí
ímits en le
es protuber
ràncies i cavitats
c
su
uperficials
s
han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
ura gruixud
da: + 5 mm
m, - 10 mm
- Textu
- Textu
ura fina: + 3 mm, - 3 mm

- Ref
ferència a la norma UNE-EN 1343
- Els
cat
s valors declarats o les classes de marc
- Qua
alsevol altra inform
mació d'interés, com ara tracta
aments supe
erficials químics,
q
et
tc.
- Han
at CE de conformitat amb el que
e disposen els Reials
s Decrets
n de portar el marca
1630/
mbre i 1328/1995 de 2
28 de julio
ol
/1992 de 29 de desem
El su
de la DF en
n el cas qu
ue aquesta ho sol·lic
citi,
ubministrador ha de posar a disposició d
la do
documentació següent, que acred
dita el mar
rcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
ormitat aplicable, d
confo
d'acord amb el que di
isposa l'ap
partat 7.2. 1 del CTE:
- Pr
mentació de
e zones
roductes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavim
de ci
ts i vehicles, a l'ex
xterior:
irculació de vianant
ració de Prestacions
- Sistema 4: Declar
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U
Unita
pció de l'e
element
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
Crite
antitat necessària su
ubministrad
da a l'obra
a
eri d'amidament: qua
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
UNE-E
EN 1343:2003 Bordill os de pied
dra natural
l para uso como pavim
mento exter
rior. Requi
isitos
y mét
todos de ensayo.
UNE-E
EN 1343:2003 ERRATUM
M Bordillos de piedra
a natural para
p
uso co
omo pavimen
nto exterio
or.
isitos y métodos
Requi
m
de ensayo.

B985
5 - PECES ESPECIALS
S DE FORMI
IGÓ PER A GUALS
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
B985A
A700.
ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
ismàtica, m
Peça prefabric
cada de fo
ormigó no armat de forma pri
massissa i amb una secció
s que delim
trans
sversal adequada a l es superfícies exter
riors a les
mita.
S'han
n considerat els tip
pus següents:
nocapa: Peça formada
- Mon
a per un sol tipus de
e formigó
de fo
i en la
ormigó en la seva es
- Do
oble capa: Peça amb d
diferents tipus
t
structura principal
p
seva capa superficial
S'han
rmes següents:
n considerat les for
- Rec
cta
- Cor
rba
- Rec
cta amb rigola
- Per
r a guals
CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
La pe
eça ha de tenir un c
color i una textura u
uniformes a tota la s
superfície.
s ni altres
ara vista no ha de t
La ca
tenir esquerdes, esca
antonaments
s defectes.
s.
Les c
han de ser planes i p
paral·leles
cares horitzontals h
El ca
x
antells poden ser bi sellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No ha
els granulats del mor
rter en la capa vista
a.
an de ser visibles e
resentar di
ecte de qua
La t extura i el
e color no
o han de pr
iferències significat
tives respe
alsevol
dor.
mostr
ra facilitada pel fa
abricant i aprovada p
pel comprad
s
les d
En el
pa, no ha d'existir
d
separació entre
e
dues capes.
l cas de peces bicap
perficial o tota la peça.
En le
pot estar acolorida l
la capa sup
p
es peces de color, p
Gruix
x de la capa vista: >= 4 mm
Class
ca:
ses en funció de la resistència climàtic
- Cla
d'absorció d'aigua
asse 1 (marcat A): sense mesura del % d
- Cla
aigua
asse 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'a

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON
istrament i emmagatze
ematge: De manera que
e no s'alte
erin les se
eves condic
cions.
Submini
l'embalatge
e, o be sob
bre l'albar
rà de lliur
rament, ha de figurar
r la següen
nt informac
ció
Sobre l
mínim:
com a m
- El no
om petrogrà
àfic de la pedra (seg
gons UNE-EN
N 12047)
- El no
om comercia
al de la pe
edra
- El no
om i la dir
recció del proveïdor
- El no
om i la loc
calització de la pedr
rera

________________________
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quan no
Sobre
e un 0,5 % de les pe
eces, amb un
u mínim d'
'una unitat
t per paque
et, o a l'e
embalatge q
sigui
i reutilitzat, hi ha
a de constar la següe
ent informa
ació:

- Class
se 3 (marc
cat D):
v
valor mitjà
à <= 1 kg/
/m2 de pèr
rdua de massa desprè
ès de l'as saig
glaç-de
esglaç; ca
ap valor un
nitari > 1,5
Classes en funció
ó de la res
sistència al
a desgast per abrasi
ió:
at F): sen
nse mesura d'aquesta caracterís
stica
- Classe 1 (marca
at H): <= 23 mm
- Classe 3 (marca
at I): <= 20 mm
- Classe 4 (marca
ó de la res
sistència a flexió:
Classes en funció
at S): val
lor mitjà: >= 3,5 MPa
a; valor unitari:
u
>=
= 2,8 MPa
- Classe 1 (marca
at T): val
lor mitjà: >= 5,0 MPa
a; valor unitari:
u
>=
= 4,0 MPa
- Classe 2 (marca
at U): val
lor mitjà: >= 6,0 MPa
a; valor unitari:
u
>=
= 4,8 MPa
- Classe 3 (marca
han
de
aracterísti
iques
dim
mensionals,
,
físique
es
i
mecàniques
complir
les
Les
ca
especif
ficacions de
d la norma
a UNE-EN 13
340 i s'han
n de determ
minar segon
ns aquesta norma.
Toleràn
ncies:
- Desvi
iació de la
a llargària
a respecte de la llar
rgària nomi
inal: ± 1%
% al mm més
s pròxim, >= 4
mm, <= 10 mm
- Desvi
iació d'alt
tres dimens
sions, exce
epte el rad
di:
tes: ± 3% al mm més pròxim, >=
= 3 mm, <= 5 mm
- Cares vist
rts: ± 5% al mm més pròxim, >=
= 3 mm, <= 10 mm
- Altres par
iació màxim
ma respect
te de la planor
p
i la
l rectitud
d en les cares
c
plan
nes i cant
tells
- Desvi
rectes:
u de mesura
a de 300 mm
m de llargà
ària: ± 1,5 mm
- Dispositiu
u de mesura
a de 400 mm
m de llargà
ària: ± 2 mm
- Dispositiu
u de mesura
a de 500 mm
m de llargà
ària: ±2,5
5 mm
- Dispositiu
u de mesura
a de 800 mm
m de llargà
ària: ± 4 mm
- Dispositiu

- Ide
dentificació del fabr
ricant o la fàbrica
ta de producció
- Dat
- Da
ata d'entre
ega del pro
oducte, qua
an es prod
dueix abans
s de la con
nsiderada com a apta
a per a
l'ús.
.
- Id
dentificaci
ió de les classes en
n relació a la resi
istència cl
limàtica, la resistè
ència a
l'abr
rasió i la resistènc
cia a la flexió
ferència a la norma UNE-EN 1340
- Ref
30/1992
- A l'embalatg
ge: marcat CE de conf
formitat am
mb el que disposen
d
el
ls Reials Decrets
D
163
de 29
9 de desem
mbre i 1328 /1995 de 28 de julio
ol
El s
subministra
ador ha de posar a disposició
d
e el cas que aquest
ta ho sol·l
liciti,
de la DF en
la d
documentaci
ió següent,
, que acre
edita el m
marcatge CE
E, segons el sistem
ma d'avalua
ació de
confo
ormitat aplicable, d
d'acord amb el que di
isposa l'ap
partat 7.2. 1 del CTE:
- P
Productes per
p
a usos
s interns incloent l
les premis
ses de tra
ansport púb
blic de Ni
ivell o
Class
se: A1*. * Productes
s o materials que no
o necessite
en sotmetre
e's a assa
aig de reac
cció al
Decisió
foc (per exem
mple produ
uctes o materials
m
de la cla
asse A1 c
conformemen
nt a la D
96/60
03/CE, i les seves m
modificacions),

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON
- P
Productes per
p
a cobe
ertes de Ni
ivell o Cl
lasse: es considera
c
que satisf
fan els req
quisits
ada,
enfro
ont del foc extern * *. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE
E, modifica

Submini
istrament i emmagatze
ematge: De manera que
e no s'alte
erin les se
eves condic
cions.

abat de ca
brint àrees
- P
Productes per
p
a ús ex
xtern i aca
arrers, cob
s externes de circula
ació de
viana
ants i de vehicles:

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

- Sistema 4: Declar
ració de Prestacions

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
UNE-EN 1340:2004
ensayo.

Bordillos
s

prefabri
icados

de

hormigón.
.

Especifi
icaciones

y

s
métodos

S DE PANOT
ICS HIDRÀU
B9E - MATERIA
ALS PER A PAVIMENTS
TS I MOSAI
ULICS
B9E1
1 - PANOTS
S

de

NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
5.- CON

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

CONDICIONS DE MAR
RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ:

B9E11
1300.

A l'alb
barà de lli
iurament, h
hi ha de co
onstar la següent
s
inf
formació co
om a mínim:
:

ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS

- Ident
tificació del
d
fabrica
ant o la fà
àbrica

Peça prefabricada feta amb ciment, granu
ulats
pavim
mentació.
S'han
ces següents:
n considerat les pec
- Pa
anot gris per
p
a vorer
res
as de viana
- Pa
anot de col
lor amb tac
cs per a pa
ants

- Data d'entrega del produc
cte, quan es produei
ix abans de
e la consi
iderada com
m a apta pe
er a
l'ús
tificació de
d les cla
asses en relació
r
a la resistè
ència climà
àtica, la resistènci
ia a
- Ident
l'abrasió i la re
esistència a la flexi
ió

i

eventualmen
e
nt

amb

colorants,

per

a

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
La pe
eça ha de tenir un c
color i una textura u
uniformes a tota la s
superfície.
s ni altres
ara vista no ha de t
La ca
tenir esquerdes, esca
antonaments
s defectes.
s.
Les c
han de ser planes i p
paral·leles
cares horitzontals h
rrodonits.
El ca
vista han de
d ser bise
ellats o ar
antells de la cara v
No ha
els granulats del mor
rter en la capa vista
a.
an de ser visibles e
resentar di
ecte de qua
La t extura i el
e color no
o han de pr
iferències significat
tives respe
alsevol
dor.
mostr
ra facilitada pel fa
abricant i aprovada p
pel comprad

- Refer
rència a la
a norma UNE
E-EN 1340
- Ident
tificació del
d
product
te
- Marca
at CE de conformitat
c
sen els Re
eials Decr
rets 1630/1
1992 de 29
9 de
t amb el que dispos
desembr
re i 1328/1
1995 de 28 de juliol
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Les pec
ces poden ser
s
monocap
pa, amb un sols tipu
us de formi
igó, o bica
apa, amb di
iferents t
tipus
en la seva estruc
ctura princ
cipal i en la seva ca
apa superfi
icial.
En el c
cas de pece
es bicapa, no ha d'ex
xistir sepa
aració entr
re les dues
s capes.
En les peces de color,
c
pot estar acol
lorida la capa
c
superf
ficial o to
ota la peça
a.
La form
ma d'expres
ssió de les
s mesures sempre
s
ha de
d ser: Lla
argària x amplària
a
x gruix.
Llargàr
ria: <= 1 m
Relació
ó entre la llargària total i el
l gruix: > 4
Gruix d
de la capa vista: >=
= 4 mm
complir
han
de
Les
ca
aracterísti
iques
dim
mensionals,
,
físique
es
i
mecàniques
les
especif
ficacions de
d la norma
a UNE-EN 13
339 i s'han
n de determ
minar segon
ns aquesta norma.
Toleràn
ncies:
- Desvi
iació de la
a llargària
a respecte de la llar
rgària nominal:
- Cl
lasse 1 (ma
arcat N): ± 5 mm
- Cl
lasse 2 (ma
arcat P):
- Dimensions nominals de la peç
ça <= 600 mm:
m
± 2 mm
m
- Dimensions nominals de la peç
ça > 600 mm
m: ± 3 mm
lasse 3 (ma
arcat R): ± 2 mm
- Cl
- Desvi
iació de l'
'amplària r
respecte de
e l'amplàri
ia nominal:
- Cl
lasse 1 (ma
arcat N): ± 5 mm
- Cl
lasse 2 (ma
arcat P):
- Dimensions nominals de la peç
ça <= 600 mm:
m
± 2 mm
m
- Dimensions nominals de la peç
ça > 600 mm
m: ± 3 mm
- Cl
lasse 3 (ma
arcat R): ± 2 mm
- Desvi
iació del gruix
g
respe
ecte del gr
ruix nomina
al:
- Cl
lasse 1 (ma
arcat N): ± 3 mm
- Cl
lasse 2 (ma
arcat P):
- Dimensions nominals de la peç
ça <= 600 mm:
m
± 3 mm
m
- Dimensions nominals de la peç
ça > 600 mm
m: ± 3 mm
lasse 3 (ma
arcat R): ± 2 mm
- Cl
- Difer
rència entr
re dues me
esures de llargària,
l
xa peça: <
<= 3
amplària i gruix d'una mateix
mm
- Difer
rència màxi
ima entre la llargàr
ria de dues
s diagonals
s (peces am
mb diagonal
ls superior
rs a
300 m
mm):
- Cl
lasse 1 (ma
arcat J):
- Llargària <= 850 mm
m: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
lasse 2 (ma
arcat K):
- Cl
- Llargària <= 850 mm
m: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Cl
lasse 3 (ma
arcat L):
- Llargària <= 850 mm
m: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
iació màxim
ma sobre l
la planor i curvatura
a de la ca
ara vista plana
p
(pece
es de dime nsió
- Desvi
màxim
ma superior
r a 300 mm)
):
- Di
ispositiu de
d mesura d
de 300 mm de
d llargàri
ia:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
ispositiu de
d mesura d
de 400 mm de
d llargàri
ia:
- Di
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
ispositiu de
d mesura d
de 500 mm de
d llargàri
ia:
- Di
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
ispositiu de
d mesura d
de 800 mm de
d llargàri
ia:
- Di
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

Submi
ministrament: Empaque
etats sobre palets.
Emmag
ls impactes
s.
gatzematge: En llocs protegits contra el
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
Unita
pció de l'e
element
Crite
antitat necessària su
ubministrad
da a l'obra
a
eri d'amidament: qua
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
4.- N
UNE-E
EN 1339:2004 Baldosa
as de hormigón. Espec
cificacione
es y método
os de ensay
yo.
5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
liciti,
de la DF en
El s
subministra
ador ha de posar a disposició
d
e el cas que aquest
ta ho sol·l
la d
documentaci
ió següent,
, que acre
edita el m
marcatge CE
E, segons el sistem
ma d'avalua
ació de
confo
ormitat aplicable, d
d'acord amb el que di
isposa l'ap
partat 7.2. 1 del CTE:
- P
Productes per
p
a usos
s interns incloent l
les premis
ses de tra
ansport púb
blic de Ni
ivell o
Class
se: A1*. * Productes
s o materials que no
o necessite
en sotmetre
e's a assa
aig de reac
cció al
foc (per exem
mple produ
uctes o materials
m
de la cla
asse A1 c
conformemen
nt a la D
Decisió
96/60
03/CE, i les seves m
modificacions),
- P
Productes per
p
a cobe
ertes de Ni
ivell o Cl
lasse: es considera
c
que satisf
fan els req
quisits
enfro
ont del foc extern * *. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE
E, modifica
ada,
abat de ca
brint àrees
- P
Productes per
p
a ús ex
xtern i aca
arrers, cob
s externes de circula
ació de
viana
ants i de vehicles:
- Sistema 4: Declar
ració de Prestacions
nim:
albarà de lliurament
A l'a
t, hi ha de constar l
la següent informació
ó com a mín
a fàbrica
- Id
dentificaci
ió del fabr
ricant o la
clarat apt
ue es lliu
- Da
ata en que
e el produc
cte és dec
te per a l'ús en el cas de qu
ure amb
ta
an
nterioritat
t a la menc
cionada dat
i els valors
- Id
dentificaci
ió del prod
ducte segons la clas
ssificació de la norm
ma UNE-EN 1339
1
de
eclarats pe
el fabrican
nt:
-

Dimension
ns nominals
s

-

Resistènc
cia climàti
ica

-

Resistènc
cia a flexi
ió

-

brasió
Resistènc
cia al desg
gast per ab

-

tinatge
Resistènc
cia al llis
scament/pat

-

Càrrega de
d trencame
ent

-

Comportam
ment davant
t el foc

39
- Re
eferència a la norma UNE-EN 133
- Id
dentificaci
ió del prod
ducte

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON
________________________
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- Marca
atge CE de
e conformit
tat amb el
l que dispo
osen els Reials
R
Decr
rets 1630/
/1992 de 29
9 de
desem
mbre i 1328/1995 de 28 de juli
iol. El símbol norma
alitzat CE s'ha d'aco
ompanyar de
e la
següe
ent informa
ació:

-

Sobre 3 mostres
m
de 6 peces ca
adascuna
- Resistè
ència a fle
exió

- No
om o marca identifica
ativa del fabricant
f

- Estruct
tura

- Di
irecció reg
gistrada de
el fabrican
nt

esgast per abrasió ( 2 peces de cada most
- Resistè
ència al de
tra)

- El
l tipus de producte i l'ús o us
sos previst
tos

ecepció de
el certifi cat de ga
arantia de
e qualitat del fabr
ricant. En cas de que el
- Re
ma
aterial dis
sposi de l
la Marca AE
ENOR, o al
ltre legalm
ment recone
eguda a un país de l
la CEE,
es
s podrà prescindir d
dels assaig
gs de cont
trol de rec
cepció. La DF sol·li
icitarà en aquest
ca
as, els re
esultats de
els assaigs
s correspo
onents al subministra
s
a rebut, segons
s
cont
trol de
pr
roducció es
stablert en
n la marca de qualita
at de produ
ucte.

- In
nformació sobre
s
les c
característ
tiques/mand
dats a decl
larar

CRITE
ERIS DE PR
RESA DE MOS TRES:

- Le
es 2 últime
es xifres d
de l'any d'
'impressió del marcat
tge
- Re
eferència a la norma EN 1339

Per als
s producte
es destina
ats a àree
es exteriors de cir
rculació de
d
vianants
s i vehic
cles,
inclose
es les zone
es delimita
ades per al
ls transpor
rts públics
s, ha de co
onstar a mé
és:

Les mostres es
s prendran a l'atzar
r segons le
es instruccions de l
la DF i el
ls criteris
s de la
norma
ma UNE-EN 1339.

- Re
esistència al trencam
ment

RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:

- Re
esistència al patinat
t/lliscamen
nt

ctament
No s 'acceptaran les pece
es que no superin
s
la inspecció visual, qu
ue no estig
guin correc
ident
tificades o que no a
arribin acompanyades del certif
ficat de qu
ualitat del
l fabricant
t.

- Du
urabilitat
complir
La t
totalitat de
d les pece
es sobre les que es realitza el
e control
l geomètric
c, han de c
les especifica
acions del plec. En cas
c
d'incom
mpliment, s'incremen
ntarà el co
ontrol, en primer
si continu
lloc,
, fins al 20% de le
es peces re
ebudes, i s
uen observa
ant-se irre
egularitats
s, fins
al 10
ment.
00% del subministram

Per als productes
s destinats
s a pavimen
nts d'ús in
nterior:
- Re
eacció al foc
f
- Re
esistència a la ruptu
ura

En e
els
de l
les
aques
st
matei
ix

- Re
esistència al patinat
t/lliscamen
nt
- Du
urabilitat

da sèrie (
jà dels res
assaigs
s de contro
ol del lot, el resul
ltat de cad
(valor mitj
sultats
ificacions.
no co
peces de
d cada mos
stra) ha de
d complir les especi
. Si una sèrie
s
ompleix
tzar contra
és proceden
requisi
it, es pod
dran realit
assaigs sobre dues m
mostres mé
nts del
en conforme
ecificat.
lot, acceptant-se
e el conjunt si ambdu
ues resulte
es a l'espe

- Co
onductivita
at tèrmica (si proced
deix)

S DE PECES
ICADES DE FORMIGÓ
B9F - MATERIA
ALS PER A PAVIMENTS
S PREFABRI
Els pro
oductes des
stinats a ú
ús en cober
rtes:
- Co
omportament
t davant de
el foc exte
ern:es cons
sidera sati
isfactori

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

OPERACIONS DE CON
NTROL:

B9F2O
OF04,B9FA6481.

- En ca
ada submini
istrament, es realitz
zaran els controls
c
següents:

ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS

- In
nspecció vi
isual del material, identific
cació de les
l
marques correspo
onents (UN
NE-EN
13
339) i rece
epció del c
certificat de qualita
at del fabr
ricant.

erior.
Peça prefabricada de for
rmigó per a paviments
s d'ús exte
CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
La pe
eça ha de tenir un c
color i una textura u
uniformes a tota la s
superfície.
s ni altres
ara vista no ha de t
La ca
tenir esquerdes, esca
antonaments
s defectes.
s.
cares horitzontals h
Les c
han de ser planes i p
paral·leles
rrodonits.
El ca
vista han de
d ser bise
ellats o ar
antells de la cara v
No ha
els granulats del mor
rter en la capa vista
a.
an de ser visibles e
ecte de qua
La te
o han de presentar di
iferències significat
tives respe
alsevol
extura i el color no
dor.
mostr
abricant i aprovada p
pel comprad
ra facilitada pel fa
rmigó, o bi
Les p
ocapa, amb un sols ti
ipus de for
icapa, amb diferents tipus
peces poden ser mono
erficial.
en la
rincipal i en la seva
a capa supe
a seva estructura pr
s
les d
En el
pa, no ha d'existir
d
separació entre
e
dues capes.
l cas de peces bicap
perficial o tota la peça.
En le
pot estar acolorida l
la capa sup
p
es peces de color, p
a x gruix.
La fo
orma d'expressió de les mesures sempre h
ha de ser: Llargària x amplària
Gruix
x de la capa vista: >= 4 mm

- Co
ontrol dime
ensional so
obre un 10 % de les peces
p
rebud
des (UNE-EN
N 1339)
- Per a cada sub
bministrado
or diferent
t, es pren
ndran 9 mos
stres (6 de 3 peces cadascuna i 3
de 6 peces) per
r tal de re
ealitzar el
ls següents
s assaigs (UNE-EN 1339)
- So
obre 3 most
tres de 3 p
peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'ai
igua per la
a cara vist
ta
- Resistència al xoc

________________________
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RAJOLES
S:
ria: <= 1 m
Llargàr
Relació
ó entre la llargària total i el
l gruix: > 4
Les car
racterístiq
ques dimens
sionals, fí
ísiques i mecàniques
m
han de com
mplir les
especif
ficacions de
d la norma
a UNE-EN 13
339 i s'han
n de determ
minar segon
ns aquesta norma.
Toleràn
ncies:
- Desvi
iació de la
a llargària
a respecte de la llar
rgària nomi
inal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
nsions nomi
inals de la
a peça <= 600
6
mm: ± 2 mm
- Dimen
- Dimen
nsions nomi
inals de la
a peça > 60
00 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
iació de l'amplària r
respecte de
e l'amplàri
ia nominal:
:
- Desvi
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
nsions nomi
inals de la
a peça <= 600
6
mm: ± 2 mm
- Dimen
- Dimen
nsions nomi
inals de la
a peça > 60
00 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
iació del gruix
g
respe
ecte del gr
ruix nomina
al:
- Desvi
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
nsions nomi
inals de la
a peça <= 600
6
mm: ± 3 mm
- Dimen
- Dimen
nsions nomi
inals de la
a peça > 60
00 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
rència entr
re dues mes
sures de ll
largària, amplària
a
i gruix d'un
na mateixa peça: <= 3
- Difer
mm
- Difer
rència màxi
ima entre l
la llargàri
ia de dues diagonals (peces amb
b diagonals
s superiors
s a
300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
gària <= 85
50 mm: 5 mm
m
- Llarg
- Llarg
gària > 850
0 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llarg
gària <= 85
50 mm: 3 mm
m
- Llarg
gària > 850
0 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
gària <= 85
50 mm: 2 mm
m
- Llarg
- Llarg
gària > 850
0 mm: 4 mm
iació màxim
ma sobre la
a planor i curvatura de la cara
a vista pla
ana (peces de dimensi
ió
- Desvi
màxima superior a 300 mm):
u de mesura
a de 300 mm
m de llargà
ària:
- Dispositiu
- Conve
exitat màxi
ima: 1,5 mm
m
- Conca
avitat màxi
ima: 1 mm
u de mesura
a de 400 mm
m de llargà
ària:
- Dispositiu
- Conve
exitat màxi
ima: 2 mm
- Conca
avitat màxi
ima: 1,5 mm
m
u de mesura
a de 500 mm
m de llargà
ària:
- Dispositiu
- Conve
exitat màxi
ima: 2,5 mm
m
- Conca
avitat màxi
ima: 1,5 mm
m
iu de mesur
ra de 800 mm
m de llarg
gària:
- Dispositi
- Conve
exitat màxi
ima: 4 mm
- Conca
avitat màxi
ima: 2,5 mm
m

- Llambordins de gr
ruix < 100 mm: ± 2 m
mm
ruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gr
sviació de l'amplàri a respecte de l'ampl
lària nomin
nal:
- Des
ruix < 100 mm: ± 2 m
mm
- Llambordins de gr
- Llambordins de gr
ruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Des
sviació del gruix re
especte del gruix nom
minal:
ruix < 100 mm: ± 3 m
mm
- Llambordins de gr
- Llambordins de gr
ruix >= 100 mm: ± 4 mm
xa peça: <
<= 3 mm
- Dif
ferència entre dues mesures del gruix d' una mateix
- Dif
m
entr
re la llarg
gària de du
ues diagona
als (peces amb diagon
nals superi
iors a
ferència màxima
300 m
mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
e la planor i curvatu
ura de la cara
c
vista plana (pec
ces de dime
ensió
- Des
sviació màxima sobre
màxim
m):
ma superior a 300 mm
argària:
- Dispositiu de mes ura de 300 mm de lla
màxima: 1,5 mm
- Convexitat m
- Concavitat m
màxima: 1 mm
argària:
- Dispositiu de mes ura de 400 mm de lla
- Convexitat m
màxima: 2 mm
màxima: 1,5 mm
- Concavitat m
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
2.- C
Submi
ministrament: Embalad
des en palets.
Emmag
eu embalatg
ge fins a l
la seva uti
ilització.
gatzematge: En el se
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
element
Unita
pció de l'e
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
da a l'obra
Crite
antitat necessària su
ubministrad
a
eri d'amidament: qua
ATORI
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
LLAMB
MBORDINS:
migón. Espe
nes y métod
ayo.
UNE-E
EN 1338:2004 Adoquin
nes de horm
ecificacion
dos de ensa
RAJOL
LES:
es y método
yo.
UNE-E
EN 1339:2004 Baldosa
as de hormigón. Espec
cificacione
os de ensay
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
5.- C
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
n el cas qu
El su
de la DF en
ue aquesta ho sol·lic
citi,
ubministrador ha de posar a disposició d
dita el mar
la do
documentació següent, que acred
rcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
partat 7.2. 1 del CTE:
confo
d'acord amb el que di
isposa l'ap
ormitat aplicable, d
- Pr
roductes per a usos interns incloent les
s premises de transpo
ort públic de Nivell o
n sotmetre' s a assaig
g de reacci
Class
ió al
se: A1*. * Productes o materials que no necessiten
foc (
tes o materials de la
a classe A1 conformem
ment a la Decisió
D
(per exemple product
96/60
03/CE, i les seves m
modificacions),
vell o Clas
nsidera que
- Pr
rtes de Niv
sse: es con
e satisfan els requis
sits
roductes per a cober
ada,
enfro
E, modifica
ont del foc extern * *. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE
rint àrees externes de
- Pr
xtern i acabat de car
rrers, cobr
d circulac
ció de
roductes per a ús ex
viana
ants i de vehicles:
ració de Prestacions
- Sistema 4: Declar
nim:
A l'a
t, hi ha de constar l
la següent informació
ó com a mín
albarà de lliurament
- Ide
dentificació del fabr
ricant o la fàbrica
- Dat
te és declarat apte p
per a l'ús en el cas de que es lliure amb
b
ta en que el product
anter
onada data
rioritat a la mencio

RDINS:
LLAMBOR
Dimensi
ió horitzon
ntal de qua
alsevol sec
cció transv
versal a 50
0 mm del ca
antell: >=
= 50 mm
Relació
ó entre la llargària total i el
l gruix: <=
< 4
Les car
racterístiq
ques dimens
sionals, fí
ísiques i mecàniques
m
han de com
mplir les
especif
ficacions de
d la norma
a UNE-EN 13
338 i s'han
n de determ
minar segon
ns aquesta norma.
Toleràn
ncies:
- Desvi
iació de la
a llargària
a respecte de la llar
rgària nomi
inal:
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- Ident
tificació del
d
product
te segons la
l clasific
cació de la
a norma UNE
E-EN 1339 per
p
a les
rajoles i UNE-EN 1338 per a
als llambor
rdins:
- Dimensions
s nominals
ia climàtic
ca
- Resistènci
ia a flexió
ó
- Resistènci
ia al desga
ast per abr
rasió
- Resistènci
ia al llisc
cament/pati
inatge
- Resistènci
e trencamen
nt
- Càrrega de
ent davant del foc
- Comportame
itat tèrmic
ca
- Conductivi
rència a la
a norma UNE
E-EN 1339 en
e el cas de
d rajoles i a l'UNE-EN 1338 en
n el cas de
e
- Refer
llambor
rdins
- Ident
tificació del
d
product
te
- Marca
atge CE de conformita
at amb el que
q
dispose
en els Reia
als Decrets
s 1630/1992
2 de 29 de
desembr
re i 1328/1
1995 de 28 de juliol. El símbol
l normalitz
zat CE s'ha
a d'acompan
nyar de la
següent
t informaci
ió:
- Nom o marc
ca identifi
icativa del
l fabricant
t
- Direcció registrada
r
del fabric
cant
imes xifres
s de l'any d'impressi
ió del marc
catge
- Les 2 últi
a a la norm
ma:
- Referència
- EN 13
339 per a l
les lloses
- EN 13
338 per als
s llambordi
ins
d producte
e i lluc a que es des
stina
- El tipus de
ó sobre les
s caracterí
ístiques/ma
andats a de
eclarar
- Informació
s destinats
s a àrees de
d circulac
ció peatona
al:
Per als productes
ia al trenc
cament
- Resistènci
ia al llisc
cament/pati
inatge
- Resistènci
at
- Durabilita
s destinats
s a pavimen
nts d'ús in
nterior:
Per als productes
l foc
- Reacció al
ia al trenc
cament
- Resistènci
ia al llisc
cament/pati
inatge
- Resistènci
at
- Durabilita
itat tèrmic
ca (si proc
cedeix)
- Conductivi
s destinats
s a coberte
es:
Per als productes
ent davant del foc ex
xtern: es considera
c
s
satisfactor
ri
- Comportame

- Mes
scla bitum
minosa disc
continua tipus SMA: M
Mescla que els seus g
granulats tenen
t
una
disco
ontinuïtat granulomè
ètrica molt accentuad
da en els tamisos
t
inf
feriors del
l granulat gros,
ontingut elevat de l ligant hid
un co
drocarbonat
t i poden contenir
c
ad
dditius. Es
s poden uti
ilitzar
en ca
dura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes
i
s de gruix entre 50 i 90
apes primes de rodad
mm.
CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
La me
mescla ha de tenir un
n aspecte homogeni,
h
s
sense segre
egacions o escuma. No
o ha d'esta
ar
carbo
onitzada o sobreesca
alfada.
Requi
isits dels materials constitutius:
- Lli
ents:
igant utilitzat pot ser dels tipus següe
- B: Betum de pavimentac
ció segons UNE-EN 125
591
MB: Betum modificat
m
a
amb polímers segons U
UNE-EN 14023
- PMB
- Bet
tum de grau alt sego
ons UNE-EN 13924
m
a
amb cautxú
- BC: Betum de pavi mentació modificat
- PMBC: Betum modif
ficat amb polímers, a
amb addició
ó de cautxú
ú segons UN
NE-EN 14023
3
- Els
s granulats i el fil ler afegit utilitzat
ts en la me
escla han d
de complir les
espec
NE-EN 13043, en funci
ió de l'ús previst
cificacions de la UN
- La quantitat de filler
r afegit ha de ser l' especifica
ada
ecificar la
a mescla or
rigen de l'asfalt.
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'espe
- La granulometria màxim
ma dels granulats de l'asfalt reciclat
r
no
o ha de ser
r més gran que la
granu
ietats dels
s granulats
s de l'asfa
alt recicla
at han
ulometria màxima de la mescla. Les propi
de co
ls granulat
ts de la me
escla.
omplir els requisits especificats per al
- Cal
alesa i propietats de
els additiu
us utilitza
ats
l declarar la natura
Les c
güents han de complir
r amb els valors
v
decl
larats pel fabricant,
,
característiques seg
assaj
ma corresponent, dins
s del límit
t de tolerà
ància indic
cat, en el seu
jades segons la norm
cas:
- Car
rals de la mescla:
racterístiques gener
ha d'expres
rcentatge e
el granulat
- Com
ometria s'h
ssar en per
en massa de
t
mposició: La granulo
tatges en m
total
e lligant i d'additiu
us s'han d'expressar en percent
massa
l. Els continguts de
ges que pas
am
ó del tamís
a mescla total. Els percentatg
de la
ssen pels tamisos,
t
mb excepció
s de
0,063
ació de l'1%, per al contingut de lligant
t, el
3 mm, s'han d'expres sar amb una aproxima
ol contingu
ius, s'ha
perce
el tamís de 0,063 mm i qualsevo
ut d'additi
entatge que passi pe
d'exp
mb una apro
oximació del 0,1%
pressar am
n forma del
- Gra
anulometria: Els req
quisits per a la gran
nulometria s'han d'ex
xpressar en
ls
ue passen p
os 1,4 D, D
rs màxim i mínim per
valor
r selecció dels perce
entatges qu
pels tamiso
D, 2 mm
i 0,0
063 mm.
e tenir un aspecte ho
omogeni amb
- El material quan es de
escarregui del mescla
ador, ha de
b els
aglomeracio
granu
oberts pel lligant i no han de tenir evid
dències d'a
ons
ulats totalment reco
dels granulats fins
ció al foc (Euroclass
ses) s'ha d
- Rea
assificació respecte a la reacc
de
acció al foc: La cla
NE-EN 13501
deter
1-1.
rminar d'acord amb l a norma UN
ial ha d'es
- Res
s (UNE-EN 13108-20): El materi
star
sistència als combus tibles, en aeroports
gories segü
a, moderada
class
e les categ
üents: bona
a, pobre o sense requ
uisit
sificat en alguna de
MESCL
LES CONTINUES:
itjançant d
es:
La de
designació del formig
gó asfàltic pot reali
itzar-se mi
dos sisteme
ó i requisi
aterials
- Pro
Especificació de la d
dosificació
its dels ma
ocediment empíric: E
const
titutius
erístiques funcionals
s
- Pro
les caracte
ocediment fonamental : Especificació de l
ligant
El Co
e la mescla s'ha de f
formular: AC
A D surf/b
base/bin ll
odi de designació de
granu
ulometria:
- AC:
: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxim
ma del granulat
termitja
vist, capa de rodadur
ra/base/int
- sur
rf/base/bin: ús prev
- lli
el lligant utilitzat
igant: designació de
a al que co
a mescla; d
- gra
ació del tipus de gra
anulometria
orrespon la
densa
anulometria: designa
(D), semidensa (S) o gro
ossa (G)
- MAM
AM:si la mescla es de
e mòdul alt
Requi
isits dels materials constitutius:

B9H - M
MATERIALS PER A PAV
VIMENTS BI
ITUMINOSOS

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11251.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
Combina
ació d'un lligant
l
hid
drocarbonat
t, granulat
ts (inclòs els pols mineral)
m
am
mb
ganulom
metria cont
tinua i, ev
ventualment
t, additius
s, de maner
ra que tote
es les part
tícules del
l
granula
at quedin recobertes
r
per una pe
el·lícula homogènia
h
d lligant,
de
, prèviamen
nt escalfat
ts
(except
te, eventua
alment, el pols miner
ral d'aport
tació), la qual posad
da en obra es realitz
za a
una tem
mperatura molt
m
superi
ior a la d'ambient.
S'han c
considerat els tipus següents:
- Mescl
la bitumino
osa continu
ua: Mescla tipus form
migó bitumi
inós, amb granulometr
g
ria continu
ua i
alment addi
itius.
eventua
- Mescl
la bitumino
osa drenant
t: Mescla amb
a
proporc
ció baixa de
d granulat
t fi, que te
t un
conting
gut elevat en buits, per a ús en
e capes de
e rodadura de 4 a 5 cm
c
- Mescl
la bitumino
osa discont
tinua: Mesc
cla que els
s seus gran
nulats tene
en una disc
continuïtat
t
granulo
omètrica mo
olt accentu
uada en els
s tamisos inferiors
i
d
del
granula
at gros, pe
er a capes
primes amb gruixo
os compreso
os entre 20
0 i 30 mm
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- En le
es mescles amb especi
ificació em
mpírica, el
l grau del betum ha de
d complir amb els
valors especifica
ats.
- En me
escles amb especifica
ació empíri
ica per a capes
c
de ro
odadura amb
b més del 10%
1
en mass
sa
sobre e
el total de
e la mescla
a, d'asfalt
t reciclat provinent de mescles
s de betum de
pavimen
ntació, el lligant ha
a de compli
ir amb l'es
specificat en l'apart
tat 4.2.2.2
2. de la UN
NEEN 13108-1
escles amb especifica
ació empíri
ica per a capes
c
base o intermèd
dies amb mé
és del 20% en
- En me
massa sobre el to
otal de la mescla, d'asfalt rec
ciclat prov
vinent de mescles
m
de betum de
ntació, el lligant ha
a de compli
ir amb l'es
specificat en l'apart
tat 4.2.2.3
3. de la UN
NEpavimen
EN 13108-1
El
ls tamisos de mida D i de mides
s compreses
s entre D i 2 mm s'ha
an de selec
ccionar del
ls
ts:
següent
- Sèrie
e bàsica mé
és la sèrie
e 1 (UNE-EN
N 13043): 4 mm, 5,6 mm,
m
8 mm, 11,2
1
mm, 16
6
5 mm
mm, 22,4 mm, 31,5
- Sèrie
e bàsica mé
és la sèrie
e 2 (UNE-EN
N 13043): 4 mm, 6,3 mm,
m
8 mm, 10
1 mm, 12,5
5
1,5 mm
mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31
l percentat
tge que pas
ssa pels ta
amisos D, 2 mm i 0,06
63 mm de la
a corba gra
anulomètric
ca
El
ionada, no ha d'exced
dir dels va
alors màxim
m i mínim especificat
e
ts en la ta
aula 1 o 2 de
selecci
-EN 13108-1
1
la UNE3108-20): Ha
H d'estar entre els valors màx
xim i mínim
m
- Contingut de forats (UNE-EN 13
ionats de les
l
categor
ries del co
ontingut de
e forats de
e les taule
es 3 i 4 de
e l'UNE-EN
selecci
13108-1.
tat a l'aig
gua (UNE-EN
N 13108-20): El valor
r declarat pel fabric
cant ha de ser
- Sensibilit
ponent a la
a categoria
a de coefic
cient de re
esistència a la tracc
ció
igual o superior al corresp
indirec
cta ITSR, segons
s
l'es
specificat a la taula
a 5 de l'UN
NE-EN 13108
8-1.
- Resistènci
ia a l'abra
asió amb pn
neumàtics clavetejats
c
s (UNE-EN 13108-20):
1
El valor
declara
at pel fabr
ricant ha d
de ser igua
al o inferi
ior al corr
responent a la catego
oria del
materia
al, segons l'especifi
icat a la taula
t
6 de l'UNE-EN 13108-1.
1
- Resistènci
ia a la def
formació pe
ermanent (U
UNE-EN 1310
08-20): El
l valor dec
clarat pel
fabrica
ant ha de ser
s
igual o inferior al corresp
ponent a la
a categoria
a del mater
rial, segon
ns
l'espec
cificat a les
l
taules 7, 8 i 9 de
d l'UNE-EN
N 13108-1.
- Resistènci
ia als flui
ids anti-ge
el, en aero
oports (UNE
E-EN 13108-20): El valor
v
decla
arat
pel fab
bricant ha de ser igu
ual o super
rior al cor
rresponent a la class
sificació del
d
materia
al
en algu
una de les categories
s especific
cades a la taula 10 de
d l'UNE-EN
N 13108-1.
- Temperatur
ra de la me
escla (UNE-EN 12697-1
13): En be
etum de gra
au de pavim
mentació la
a
atura màxim
ma de la me
escla decla
arada pel fabricant,
f
ha de ser menor que el límit
tempera
superio
or especifi
icat a la t
taula 11 de
e l'UNE-EN 13108-1. El
E fabrican
nt ha de de
eclarar la
tempera
atura mínim
ma en el mo
oment de di
istribució de la mesc
cla. En bet
tums modifi
icats, de g
grau
alt de duresa o additius,
a
e
es pot apli
icar temper
ratures dif
ferents. En
n aquest ca
as aquestes
s
tempera
atures han d'estar de
eclarades pel
p
fabrica
ant.
- Carac
cterístique
es de la me
escla amb especificac
e
ció empíric
ca:
- Contingut d'asfalt r
reciclat pr
rocedent de
e mescles de
d betum mo
odificat o amb additi
iu
cador i/o en
e mescles amb betum modificat o modifica
ador:
modific
- Capes
s de rodadu
ura: <= 10
0% en massa
a
- Capes
s de regula
arització, intermèdie
es o base: <= 20% en
n massa
ulometria: S'ha de c
complir l'e
especificat
t en l'arti
icle 5.3.1.
.2 de la UN
NE-EN 13108
8-1
- Granu
- Conti
ingut de ll
ligant: El
l valor dec
clarat pel fabricant ha de ser com a míni
im el
ponent a la
a categoria
a del produ
ucte segons
s l'especif
ficat a la taula 13 de
d la UNE-E
EN
corresp
13108-1
- Addit
tius: El fabricant
f
h
ha d'especi
ificar el tipus
t
i la quantitat de cada ad
dditiu
constit
tutiu
- Valors Mar
rshall, en aeroports (UNE-EN 13
3108-20): Els valors
s declarats
s pel
ant han de complir l'especifica
at a l'arti
icle 5.3.2 de l'UNE-E
EN 13108-1,
, en funció
ó de
fabrica
la cate
egoria del material.
- Percentatg
ge de forat
ts reblerts
s de betum (UNE-EN 13
3108-20): El valor declarat
d
pe
el
ant ha de complir
c
els
s límits co
orresponent
ts a la cla
assificació
ó del mater
rial en alg
guna
fabrica
de les categories
s especific
cades a les
s taules 18
8 i 19 de l'UNE-EN
l
13
3108-1.

- Per
rcentatge de forats en el granulat miner
ral (UNE-EN
N 13108-20) : El valo
or declarat
t pel
fabri
al o superior al corr
responent a la classi
ificació de
el material
l en
icant ha de ser igua
algun
na de les categories especificades a la taula 20 de
d l'UNE-EN
N 13108-1.
- Con
rats desprès de 10 re
evolucions (UNE-EN 13
3108-20): El valor
ntingut mínim de for
decla
ha de complir els lím
mits corres
sponents a la classif
ficació del
l
arat pel fabricant h
mater
es categories especif
ficades a la
l taula 21
1 de l'UNE-EN 13108-1
1.
rial en alguna de le
- Car
a mescla am
mb especifi
icació fona
amental:
racterístiques de la
- Con
ntingut de lligant: >=3%
ors declara
ats pel fab
bricant han
n de compli
ir els
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valo
rs màxim i mínim cor
valor
rresponents a la clas
ssificació del materi
ial en algu
una de les
gories especificades a les taules 22 i 2
categ
23 de l'UNE
E-EN 13108-1.
t. Assaig de
d compress
sió triaxia
al (UNE-EN 13108- Resistència a la deformació permanent
20): Els valors declara
ats pel fabricant han
n de compli
ir els valo
ors màxims correspone
ents a
la cl
terial en alguna de l
les categor
ries especi
ificades a la taula 2
24 de
lassificació del mat
l'UNE
E-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UN
NE-EN 13108
8-20): El valor decl
larat pel fabricant
f
h
ha de
compl
mit corresp
ponent a la classific
cació del material
m
en
n alguna de
e les categ
gories
lir el lím
espec
cificades a la taula
a 25 de l'U
UNE-EN 1310
08-1.
MESCL
LES DISCONTÍNUES:
Requi
isits dels materials constitutius:
- El grau de betum de pe
enetració ha
h d'estar inclòs ent
tre els seg
güents:
nues BBTM: 35/50 i 1
160/220
- Mescles discontin
- Mescles drenants: 35/50 i 250/330
nues SMA: 30/45 i 330
0/430
- Mescles discontin
ficat ha de complir a
amb els val
lors especi
ificats
- El grau de betum modif
t de betum de penetra
ació, amb més
m
del 10%
% en massa sobre el t
total
- En mescles amb lligant
de la
reciclat procedent de
e mescles de
d betum de
e penetraci
ió, el llig
gant ha
a mescla, d'asfalt r
UNE-EN 1310
scles
de co
ficat a l'apartat 4.2
2.3. de l'U
08-2 en mes
omplir amb l'especif
A i de l'UN
8-7 en mesc
disco
EN 13108-5 en mescles
s tipus SMA
NE-EN 13108
cles
ontinues, de l'UNE-E
drena
ants.
s la sèrie 1, o la sè
èrie bàsica
Els t
a més
tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més
N 13043.
la sè
orma UNE-EN
èrie 2 segons la no
ncloure els
tges que pa
Els r
requisits de l'envol tant de granulometri
ia poden in
s percentat
assen
mpresos ent
i un ta
nal de gran
per u
cionals com
tre D i 2 mm,
m
amís opcion
nulats
un o dos tamisos opc
binació de mides de tamisos
de la
fins compres entre 2 i 0 ,063 mm. No
N es perme
et una comb
t
sèrie
e 1 i de la sèrie 2.
es entre D i 2 mm s'h
han de
Els t
des inclose
tamisos de mida D i els opcionals de mid
selec
ts:
ccionar dels següent
- Mes
scles discontinues:
11,2 mm
a més la sèrie 1 (UNE
E-EN 13043): 4 mm, 5
5,6 mm, 8 mm,
m
m
- Sèrie bàsica
10 mm, 12,5
a més la sèrie 2 (UNE
E-EN 13043): 4 mm, 6
6,3 mm, 8 mm,
m
- Sèrie bàsica
mm
scles tipus SMA:
- Mes
m, 11,2 mm,
a més la sèrie 1 (UNE
E-EN 13043): 4 mm, 5, 6 mm, 8 mm
, 16
- Sèrie bàsica
22,4 mm
mm, 2
m, 10 mm, 1
a més la sèrie 2 (UNE
E-EN 13043): 4 mm, 6, 3 mm, 8 mm
12,5
- Sèrie bàsica
14 mm,
mm, 1
- Mes
scles drenants:
m, 11,2 mm,
a més la sèrie 1 (UNE
E-EN 13043): 4 mm, 5, 6 mm, 8 mm
, 16
- Sèrie bàsica
22,4 mm
mm, 2
m, 10 mm, 1
a més la sèrie 2 (UNE
E-EN 13043): 4 mm, 6, 3 mm, 8 mm
12,5
- Sèrie bàsica
14 mm, 16 mm, 20 mm
mm, 1
e seleccion
els tamisos
ins s'ha de
nar dins de
s
- El tamís opci onal de granulats fi
ents: 1 mm,
següe
m
0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.
tar dins de
ant de
La composició de re
eferència de
d la mescl
la ha d'est
e l'envolta
fiquen a le
granu
ts globals de la qual
l s'especif
es taules 1 i 2 de la
a UNEulometria, els límit
-5 en mescl
i de l'
EN 13
E-EN 13108les tipus SMA
S
'UNE-EN
3108-2 en mescles di scontinues, de l'UNE
13108
ants.
8-7 en mescles drena
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- Conti
ingut de ll
ligant: El
l valor dec
clarat pel fabricant ha de ser com a míni
im el
ponent a la
a categoria
a del produ
ucte segons
s l'especif
ficat a la taula 3 de
e la UNE-EN
N
corresp
13108-2 en mescle
es disconti
inues, de la
l taula 4 de l'UNE EN
E 13108-5 en mescles
s tipus SMA
A i
NE-EN 13108
8-7 en mesc
cles drenan
nts.
de l'UN
- Addit
tius: El fabricant
f
h
ha d'especi
ificar el tipus
t
i la quantitat de cada ad
dditiu
constit
tutiu
- Contingut de forats (UNE-EN 13
3108-20): Ha
H d'estar entre els valors màx
xim i mínim
m
selecci
ionats de les
l
categor
ries del co
ontingut de
e forats de
e les taule
es 4 i 5 de
e l'UNE-EN
es disconti
inues, de les
l
taules 5 i 6 de l'UNE-EN
l
13
3108-5 en mescles
m
tip
pus
13108-2 en mescle
de l'UNE-EN
N 13108-7 e
en mescles drenants.
SMA i d
- Sensibilit
tat a l'aig
gua (UNE-EN
N 13108-20): El valor
r declarat pel fabric
cant ha de ser
ponent a la
a categoria
a de coefic
cient de re
esistència a la tracc
ció
igual o superior al corresp
indirec
cta ITSR, segons
s
l'es
specificat a la taula
a 6 de l'UN
NE-EN 13108
8-2 en mesc
cles
discont
tinues, a la
l taula 10
0 de l'UNE-EN 13108-5
5 en mescle
es tipus SM
MA i a la taula
t
8 de
l'UNE-E
EN 13108-7 en mescles
s drenants
- Resistènci
ia als flui
ids anti-ge
el, en aero
oports (UNE
E-EN 13108-20): El valor
v
decla
arat
bricant ha de ser igu
ual o super
rior al cor
rresponent a la class
sificació del
d
materia
al
pel fab
en algu
una de les categories
s especific
cades a la taula 9 de
e l'UNE-EN 13108-2 en
n mescles
discont
tinues, a la
l taula 15
5 de l'UNE-EN 13108-5
5 en mescle
es tipus SM
MA i de la taula 11 d
de
l'UNE-E
EN 13108-7 en mescles
s drenants.
MESCLES
S BITUMINOS
SES DE MÒDU
UL ALT:
El cont
tingut de materials
m
p
procedents de fresat de mescles
s bituminos
ses en cale
ent, no pot
t
superar
r el 10% de
e la massa total de la
l mescla.
Mòdul d
dinàmic a 20ºC (UNE-E
EN 12697-26
6): >= 11.000 MPa
Resistè
ència a la fatiga (30
0Hz a 20ºC segons ann
nex D UNE-E
EN 12697-24
4): >= 100 micres/m
(valor de la defo
ormació per
r a 1 milió
ó de cicles
s)
MESCLES
S DISCONTIN
NUES BBTM:
El codi
i de design
nació de la
a mescla s'ha de real
litzar sego
ons la fórm
mula: BBTM D Classe
t
lligant
- BBTM: Mescla bi
ituminosa p
per a capes
s primes
ranulometri
ia màxima d
del granula
at contingu
ut en la me
escla (mm)
- D: Gr
- Classe: A, B, C o D
- lliga
ant: Desing
gació del l
lligant uti
ilitzat
Les car
racterístiq
ques següen
nts han de complir am
mb els valo
ors declara
ats pel fab
bricant,
assajad
des segons la norma c
corresponen
nt, dins de
el límit de
e tolerànci
ia indicat,
, en el seu
u
cas:
l
a
amb pneumàt
tics clavet
tejats (UNE
E-EN 13108-20): El va
alor declar
rat
- Resistència a l'abrasió
bricant ha de ser igu
ual o infer
rior al cor
rresponent a la categ
goria del material,
m
pel fab
segons l'especifi
icat a la t
taula 7 de l'UNE-EN 13108-2.
1
- Estab
bilitat mec
cànica (UNE
E-EN 13108-20): El valor
v
decla
arat pel fa
abricant ha
a de ser ig
gual
o infer
rior al cor
rresponent a la categ
goria del material,
m
s
segons
l'es
specificat a la taula
a 8
de l'UN
NE-EN 13108
8-2.
- Tempe
eratura de la mescla en betum de
d penetrac
ció (UNE-EN
N 12697-13): Les tem
mperatures de
la mesc
cla han d'e
estar inclo
oses entre els límits
s següents.
. La temper
ratura màxi
ima s'aplic
ca
en qual
lsevol lloc
c de la pla
anta de pro
oducció, la
a temperatu
ura mínima s'aplica a l'entrega
a:
0, 40/60: 150 a 190º
ºC
- Grau 35/50
0, 70/100: 140 a 180
0ºC
- Grau 50/70
150, 160/22
20: 130 a 170ºC
- Grau 100/1
etums modif
ficats o ad
dditius, es
s pot aplic
car tempera
atures dife
erents. En aquest cas
s,
- En be
aqueste
es temperat
tures han d
d'estar dec
clarades pe
el fabrican
nt.
MESCLES
S DISCONTIN
NUES SMA:
El codi
i de design
nació de la
a mescla s'ha de real
litzar sego
ons la fórm
mula: SMA D Classe
t
lligant
- SMA: Mescla bit
tuminosa ti
ipus SMA
- D: Gr
ranulometri
ia màxima d
del granula
at contingu
ut en la me
escla (mm)
- Classe: Cap o NR
N
- lliga
ant: Design
nació del l
lligant uti
ilitzat

Les c
característiques seg
güents han de complir
r amb els valors
v
decl
larats pel fabricant,
,
assaj
ma corresponent, dins
s del límit
t de tolerà
ància indic
cat, en el seu
jades segons la norm
cas:
avetejats UNE-EN
U
1310
08-20: El valor
v
decla
arat
- Res
sistència a l'abrasi ó amb pneumàtics cla
pel f
ent a la ca
ategoria de
el material
l,
fabricant ha de ser igual o inferior al correspone
segon
-EN 13108-5
5.
ns l'especificat a l a taula 11 de l'UNE- Res
rmació perm
manent UNE-EN 13108-20: El valo
or declarat
t pel fabri
icant
sistència a la defor
ha de ser igual o inferi or al corresponent a la catego
oria del ma
aterial, se
egons
l'esp
a 13 de l'U
UNE-EN 1310
08-5.
pecificat a la taula
- Tem
cla en betum de penet
tració UNE-EN 12697-1
13: Les tem
mperatures de la
mperatura de la mesc
mescl
oses entre els límits
s següents. La temper
ratura màxi
ima s'aplic
ca en
la han d'estar inclo
quals
anta de producció, la
a temperatu
ura mínima s'aplica a l'entrega
a:
sevol lloc de la pla
- Gra
au 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Gra
au 50/70, 70/100: 14 0 a 180ºC
- Gra
au 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot ap
plicar temp
peratures d
diferents. En aquest cas,
aques
an d'estar declarades
s pel fabri
icant.
stes temperatures ha
- Esc
nt (UNE-EN 13108-20): El valor declarat p
pel fabrica
ant ha de s
ser
corriment del lligan
igual
responent a la catego
oria d'esco
orriment de
el lligant - material
l màxim
l o superior al corr
escor
pecificat a la taula 9 de l'UNE
E-EN 13108-5.
rregut, segons l'esp
MESCL
LES DRENANTS:
El co
odi de designació de
e la mescla s'ha de r
realitzar segons
s
la f
fórmula: PA
A D Lligant
t:
- PA:
A: Mescla bituminosa drenant
- D: Granulometria màxim
ma del granulat conti
ingut en la
a mescla (m
mm)
- Lli
el lligant utilitzat
igant: Designació de
Les c
güents han de complir
r amb els valors
v
decl
larats pel fabricant,
,
característiques seg
assaj
ma corresponent, dins
s del límit
t de tolerà
ància indic
cat, en el seu
jades segons la norm
cas:
mb additiu
ciclat procedent de m
mescles de betum modi
ificat o am
- Con
ntingut d'asfalt rec
ficador: <
modif
cat o modif
<= 10% en massa
m
ficador i/o en mescl es amb betum modific
N 13108-20) : El valo
or declarat
- Per
ntal o vertical mínim
mes (UNE-EN
t pel
rmeabilitat horitzon
d
te segons
fabri
nent a la categoria
c
del product
icant ha de ser com a mínim el correspon
l'esp
pecificat a la taula
a 6 o 7 de l'UNE-EN 1
13108-7
eclarat pel
t ha de ser
- Pèr
El valor de
l fabricant
r com a
rdua de partícules ( UNE-EN 13108-20): E
ons l'espec
màxim
oducte sego
cificat a la
l taula 9 de
m el corresponent a la categoria del pro
l'UNE
E-EN 13108-7
r declarat pel fabric
cant ha de ser
- Esc
nt (UNE-EN 13108-20): El valor
corriment del lligan
te segons l
cat a la ta
com a mínim el correspon
nent a la categoria d
del product
l'especific
aula 10
de l'
'UNE-EN 13108-7
N 13108-20) : El valor
r declarat pel
initat entre betum i granulat en aeropor
- Afi
rts (UNE-EN
ó del mater
guna de les
fabri
corresponent a la cla
assificació
rial en alg
s
icant ha de ser el c
categ
gories especificades a la taula 12 de l' UNE-EN 13108-7.
E-EN 12697- Tem
cla en betum de penet
tració (UNE
-13): Les temperatur
res de
mperatura de la mesc
nts. La tem
s'ap
la me
mescla han d'estar in
ncloses entre els lím
mits següen
mperatura màxima
m
plica
ratura míni
ca a l'entr
en qu
qualsevol lloc de la planta de producció, la temper
ima s'aplic
rega:
- Grau 35/50: 150 a 180ºC
- Grau 50/70: 140 a 175ºC
- Grau 70/100: 140 a 170ºC
- Grau 160/220: 13 0 a 160ºC
peratures d
plicar temp
diferents. En aquest cas,
- En betums modificats o additius, es pot ap
icant.
aques
an d'estar declarades
s pel fabri
stes temperatures ha
S:
CARAC
ACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES
at la fórmu
No s'
'ha d'iniciar la fab
bricació de la mescla
a fins que la DF no h
hagi aprova
ula de
all.
treba
rics, etc.) , cal dete
erminar la
'incorporen producte
Si s'
es (fibres, materials
s elastomèr
ddicionals,
propo
utilitzat, de manera que a més de les pro
opietats ad
, es
orció i el lligant u
míni
r a l'obtin
l lligant
garan
ent de la mescla
m
im, similar
ngut amb el
nteixi el comportame
bitum
cats en l'article 212
2 del PG 3.
minós dels especific
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En gran
nulats amb densitat (
(d) diferen
nt a 2,65 g/cm3,
g
els valors ant
teriors s'h
han de
corregi
ir multipli
icant pel f
factor x = 2,65/d.
Toleràn
ncies:
- Granu
ulometria de
d la fórmu
ula de treb
ball, refer
rides a la massa tota
al de granu
ulats (incl
lòs
pols mi
ineral):
- Tamisos su
uperiors al
l 2 mm (UNE
E-EN 933-2): ± 4%
m (UNE-EN 9
933-2): ± 3%
- Tamís 2 mm
ntre 2 i 0,063 mm (UN
NE-EN 933-2
2): ± 2%
- Tamisos en
63 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%
- Tamís 0,06
ció de llig
gant hidroc
carbonat, referida
r
a la massa total
t
de la
a mescla (i
inclòs pols
s
- Dotac
mineral
l): ± 0,3%
%
ERÍSTIQUES DE LES MES
SCLES CONTÍ
ÍNUES PER A ÚS EN CAR
RRETERES:
CARACTE
S'han c
considerat les mescle
es per a fe
erms de car
rreteres co
ontemplades
s en l'arti
icle 542 de
el
PG 3:
- Mescl
la bitumino
osa: Formig
gó asfàltic
c per a ús en ferms com
c
a capa de rodadur
ra,
intermè
èdia, regul
larització o base
- Mescl
la bitumino
osa de mòdu
ul alt: For
rmigó asfàl
ltic per a ús en ferm
ms com a ca
apa intermè
èdia
o base
us de lliga
ant hidroca
arbonat seg
gons la fun
nció de la capa, ha d'estar
d
ent
tre els
El tipu
definit
ts en la ta
aula 542.1 del PG 3.
L'aport
tació de gr
ranulats pr
rocedents de
d fresat de
d mescles bituminose
es en calen
nt, en cape
es
base i intermèdie
es ha de se
er < 10% en
n massa tot
tal de la mescla,
m
sem
mpre que no
o provingui
in
de mesc
cles que ti
inguin defo
ormacions plàstiques.
p
Granulo
ometria: El
ls requisit
ts per a la
a granulome
etria s'han
n d'express
sar en rela
ació als
granula
ats combina
ats, inclòs
s el pols mineral,
m
pe
els tamisos
s: 45 mm, 32
3 mm, 22 mm,
m
16 mm, 8
mm, 4 m
mm, 2 mm; 0,500
0
mm; 0
0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN
(
933
3-2), en fu
unció del tipus
t
de
granulo
ometria de la mescla, els valor
rs han d'es
star inclos
sos dins d'
'algun dels
s tamisos
fixats en la taul
la 542.9 de
el PG 3. El
l valor s'h
ha d'expres
ssar en per
rcentatge del
d
granula
at
amb una apr
roximació d
de l'1%, am
mb excepció
ó del tamís
s 0,063 que
e s'ha d'ex
xpressar am
mb
total a
una apr
roximació del
d
0,1%.
Conting
gut de llig
gant:
- Capa de rodadur
ra, mescla densa i se
emidensa: >= 4,50%
- Capa intermèdia
a, mescla d
densa i sem
midensa: >=
> 4,50%
a, mescla m
mòdul alt: >= 4,50%
- Capa intermèdia
cla semiden
nsa i gross
sa: >= 3,6
65%
- Capa base, mesc
cla mòdul a
alt: >= 4,75%
- Capa base, mesc
ó entre el percentatg
ge de pols mineral i el de llig
gant ambdós
s expressat
ts en relac
ció
Relació
de la m
massa total
l del granu
ulat sec, inclòs
i
el pols
p
minera
al: Ha de complir el
l valor
especif
ficat en la
a taula 542
2.12 del PG
G 3.
Conting
gut de fora
ats: Ha de
e complir l'establert
l
t en la tau
ula 542.13 del PG 3 determinat
d
segons les normes
s següents:
- Mescl
les D <= 22 mm: UNE-EN 12697-3
30
les D > 22 mm: UNE-E
EN 12697-32
2
- Mescl
Ha de com
ència a la deformació
ó permanent
t (UNE-EN 12697-22):
1
mplir l'est
tablert en les
Resistè
taules 542.14a o 542.14b de
el PG 3.
ilitat a l'aigua (UNE
E-EN 12697-12):
Sensibi
ntermèdia: >= 80%
- Capes base i in
ura: >= 80
0%
- Capes de rodadu
S DISCONTIN
NUES PER A ÚS EN CARR
RETERES:
MESCLES
considerat les mescle
es per a fe
erms de car
rreteres co
ontemplades
s en l'arti
icle 543 de
el
S'han c
PG 3:
- Mescl
les discont
tinues: BBT
TM 8A, BBTM
M 11A, BBTM
M 8B, BBTM 11B
les drenant
ts: PA 11, PA 16
- Mescl
les discont
tinues SMA: SMA 8, SM
MA 11, SMA 11NR, SMA 16
- Mescl
us de lliga
ant hidroca
arbonat ha d'estar en
ntre els de
efinits en la taula 543.1
5
del P
PG
El tipu
3/75.
Granulo
ometria: El
ls requisit
ts per a la
a granulome
etria s'han
n d'express
sar en rela
ació als
granula
ats combina
ats, inclòs
s el pols mineral,
m
pe
els tamisos
s: 22 mm, 16
1 mm, 11,2
2 mm, 8mm, 5,6
mm, 4 m
mm, 2 mm; 0,500
0
mm; i 0,063 mm (UNE-EN 93
33-2), en funció
f
del tipus de granulometr
g
ria

de la
a mescla, els valors han d'estar incloso
os dins d'a
algun dels tamisos fi
ixats en la
a taula
542.9
mescles discontinues i les mesc
cles porose
es. En el cas
c
de les
9 del PG-3 per les m
mescl
les tipus SMA els va
alors han d'estar
d
inc
closos dins
s dels tami
isos fixats
s en aquest
t plec.
El va
ar en percentatge del
l granulat total amb una aproxi
imació de l
l'1%,
alor s'ha d'expressa
amb e
ressar amb una aproxi
imació del 0,1%.
excepció del tamís 0 ,063 que s'ha d'expr
Mescl
la tipus SMA:
+---------------------------------------+
-------------------- --------------------

BB - MATERIAL
LS PER A P
PROTECCION
NS I SENYA
ALITZACIÓ
BBA - MATERIA
ALS PER A SENYALITZ
ZACIÓ HORI
ITZONTAL
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
BBA1M
M000, BBA14100.
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
ELEMEN
NTS
Pintu
ació horitzontal, sob
bre pavimen
nts.
ura per a senyalitza
Micro
nt per a ma
arques vial
ls
oesferes de vidre i granulat antilliscan
S'han
n considerat les pin
ntures següents:
ntura reflectora
- Pin
- Pin
intètiques i clorcaut
txú
ntura no reflectora a base de resines si
PINTU
URA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del t
tipus B-118 segons UN
NE 48-103.
i ha d'haver dipòsit
No hi
ts durs en el fons de
el pot ni pells
p
o coà
àguls.
En ag
gitar el producte, e
el contingut de l'env
vàs s'ha de
e barrejar amb facili
itat fins a
ments flota
queda
dar completament homo
ogeni, sense que apar
reguin pigm
ant en la superfície.
s
.
r aplicar-s
nt per
Ha de tenir una consistè
ència adequada per ta
al de poder
se fàcilmen
(M
polvo
m
MELC 12.03).
orització o d'altres mitjans mecànics
La pe
a un cop aplicada, ha
a de tenir un aspecte
e uniforme, sense gra
ans ni
el·lícula de pintura
desig
el color ni en la bri
illantor.
gualtats en el to de
a de la pin
El fa
ar la quantitat de ma
atèria fixa
ntura i el seu pes
abricant ha d'indica
espec
cífic.
s d'assecatge (UNE 1 35-202): < 30 min
Temps
at (MELC 12.84): >=
Sagna
= 6
Color
r (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Refle
ectància (MELC 12.97 ): >= 80
Poder
> 0,95
r de cubrició (UNE 4 8-081): >=
Consi
istència (MELC 12.74 ): 80-100 U.K.
Matèr
ria fixa (MELC 12.05 ): ± 2 unitats
Conse
ervació dins l'envàs : bo
48-083) : <= 5 U.K.
Estab
U
bilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2° C, 18 h, UNE
Estab
LC 12.77): >= 15%
bilitat dilució (MEL
Aspec
cte: bo
Flexi
ibilitat (MELC 12.93 ): bona
a
Resis
ó a l'aigua (MELC 12. 91): bona
stència a l'immersió
Envel
lliment artificial: bo
Toler
ràncies:
- Mat
tèria fixa (MELC 12. 05): ± 2
- Pes
s específic (MELC 12 .72): ± 3
r a grisos
- Col
Munsell per
lor (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 M
- Col
ell per a grisos
g
lor al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munse
- Con
nsistència (UNE 48-0 76): ± 10 U.K.
- Con
ntingut en lligant ( UNE 48-238): ± 2%
- Con
diòxid de titani (UNE
E 48-178): ± 1%
ntingut en pigment d
- Den
E 48-098): ± 2%
nsitat relativa (UNE
- Pod
E 48-081): <= 0,01
der de cubrició (UNE
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PINTURA
A NO REFLEC
CTORA:
Tipus d
d'oli: soja
Tipus d
de lligant: soja/clo
orcautxú
Pes esp
pecífic: 15
1 kN/m3
Viscosi
itat Stomer
r a 25°C: 83 unitats
s krebs
Temps d
d'assecatge
e:
- Sense
e pols: 30
0 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
ntat: >= 8 h
- Repin
Dissolv
vents utili
itzables: universal/
/toluol
Rendime
ent: 2,5 m2/kg
m
Toleràn
ncies:
- Pes e
específic: ± 1 kN/m3
3
- Visco
ositat Stom
mer a 25°C: ± 1 unit
tat krebs
- Rendi
iment: ± 0,5
0
m2/kg

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
Unita
pció de l'e
element
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
Crite
antitat necessària su
ubministrad
da a l'obra
a
eri d'amidament: qua
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
PINTU
URA:
* UNE
Equipamiento para la señalizaci
ión vial. S
Señalizació
ón horizont
tal.
E 135200-2:1997 EX E
Parte
e 2: Materiales. Ens ayos de laboratorio.
MICRO
ROESFERES DE VIDRE:
* Ord
den de 6 de febrero de 1976 por la que s
se aprueba el Pliego de prescri
ipciones té
écnicas
gener
rales para obras de carreteras y puentes
s (PG 3/75)
den de 28 de diciemb
* Ord
bre de 1999 por la qu
ue se actua
aliza el Pl
liego de Pr
rescripcion
nes
icas Generales para obras de carreteras y puentes en lo rela
Técni
ativo a señ
ñalización,
,
baliz
hículos.
zamiento y sistemas de contención de veh
UNE-E
EN 1423:1998 Materia
ales para señalizació
ón vial hor
rizontal. M
Materiales de postmez
zclado.
Micro
izantes y mezclas
m
de ambos.
oesferas de vidrio, granulados antidesli
GRANU
ULAT ANTILLISCANT:
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co

SFERES DE VIDRE:
V
MICROES
ules de vid
dre esfériq
ques, trans
sparents de
estinades a assegurar
r la visibi
ilitat
Partícu
nocturn
na de les marques
m
via
als per ret
trorreflexi
ió dels fei
ixos de llu
um incident
ts, des del
ls
fars d'un vehicle
e, al seu c
conductor.
La gran
nulometria es descriu
urà fixant els límits
s inferior i superior
r dels perc
centatges d
de
massa r
retinguda acumulada
a
d
de microesf
feres retin
ngudes en els
e
tamisos
s d'assaig ISO
565(R40/3).
+---------------------------------------+
Tamís
¦Mass
sa retingud
da ¦
¦
¦
O 565 R 40/
/3)
¦
a
acumulada
¦ (ISO
¦
¦
¦ (%
% en pes)
----------------¦-----------------¦
¦-----¦
ior de segu
uretat¦
0 a 2
¦Superi
ior nominal
l
¦
¦
0 a 10
¦Superi
¦ N1
medis
1 a N2 (*)
¦
¦Interm
¦Inferi
ior nominal
l
¦
9
95 a 100
¦
----------------------------------+
+-----* N2-N1 <= 40
ectuoses (M
MELC 12.30):
Microesferes defe
etre < 1 mm
m: < 20%
- Diame
- Diame
etre >= 1 mm:
m
< 30%
Índex d
de refracci
ió (MELC 12
2.31):
- Classe A: >= 1,5
1
1
- Classe B: >= 1,7
1
- Classe C: >= 1,9
ència a l'a
aigua: Sen
nse alterac
ció superfi
icial
Resistè
Resistè
ència als àcids:
à
Sen
nse alterac
ció superfi
icial
Resistè
ència al cl
lorur càlci
ic: Sense alteració superficia
al
Resistè
ència al su
ulfur sòdic
c: Sense alteració
a
s
superficial
l
Aquests valors s'han de com
mprovar seg
gons la nor
rma UNE_EN 1423.

5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ DE
E LES MICRO
OESFERES DE
E VIDRE:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
El su
de la DF en
n el cas qu
ue aquesta ho sol·lic
citi,
ubministrador ha de posar a disposició d
la do
documentació següent, que acred
dita el mar
rcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
partat 7.2. 1 del CTE:
ormitat aplicable, d
confo
d'acord amb el que di
isposa l'ap
- Pr
culació:
roductes per a zones aptes per a la circ
ració de Prestacions
- Sistema 1: Declar
e CE de con
els Rei
Cada envàs ha de portar en un lloc visible e
el marcatge
nformitat amb
a
ials
Decre
1995 de 28 de juliol que a més haurà de t
tenir
ets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1
la se
egüent informació:
ó registrad
- Nom
da
m o marca d'identifi cació del fabricant i direcció
y de fabric
- Les
es de l'any
cació del producte
p
s dues últimes xifre
mitat CE
- Núm
mero del certificat de conform
3)
- El número i any d'aque
esta norma Europea (U
UNE-EN 1423
te
- Des
scripció del product
- El número de lot i mas sa neta
ments super
- La presència eventual de tractam
rficials i la seva fi
inalitat
tiques harm
tin identificar les c
característ
monitzades del produc
cte:
dicacions que permet
- Ind
- Índex de refracci ó
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antillisca
ants)
anulats ant
s, les
- En cas de mescla de microesferes de v
vidre i gra
tilliscants
propo
orcions d'ambdós.
RA:
OPERA
RACIONS DE CONTROL PE
ER A PINTUR
punts de control més destacables són els
Els p
s següents:
tatge dels envasos co
ontingui le
- En cada subm
ministramen
nt, es comprovarà que
e l'etiquet
es
dades
s exigides en les es pecificacions.
o al
ment recone
- En cas que disposi de la Marca AENOR,
A
ltre legalm
eguda a un país de l'
'UE, es
podrà
à prescindir dels as saigs de control de recepció. La DF sol·
·licitarà en
e aquest c
cas,
ra rebut, s
trol de pro
els r
resultats dels assai gs corresponents al subministr
segons cont
oducció
blert en la marca de
estab
e qualitat de product
te.
xigirà el c
ricant, on
- Per
ament, s'ex
certificat de qualita
at del fabr
r a cada subministra
const
els assaigs següents:
tin els resultats de
Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)
Envellim
ment artifi cial (UNE-EN ISO 115
507)
-

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON
A:
PINTURA
Submini
istrament: En envàs h
hermètic qu
ue conservi
i les propi
ietats de la
l pintura.
.
tzematge: L'envàs
L
s'h
ha de col·l
locar en po
osició inve
ertida, en llocs vent
tilats i no
o
Emmagat
exposat
ts al sol. No s'han d
d'emmagatze
emar envaso
os que hagi
in estat ob
berts més de
d 18 h.
SFERES DE VIDRE
V
I GRA
ANULAT ANTI
ILLISCANT:
MICROES
istrament: En envàs t
tancat.
Submini
tzematge: En
E el seu e
envàs d'ori
igen, sense
e que s'alt
terin les seves
s
condi
icions.
Emmagat

________________________
_______________________
________________
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-

C
Capacitat de
d cobrimen
nt en humit
tat (MELC 12.96)
1
C
Consistènci
ia (MELC 12
2.74)
P
Punt de reb
blaniment (
(UNE 135222
2)
T
Temps d'ass
secatge (ME
ELC 12.71)
E
Estabilitat
t al calor (UNE 13522
22)
Q
Quantitat de
d matèria fixa (UNE EN ISO 325
51, UNE 482
238)
R
Resistència
a al flux (
(UNE 135222
2)
E
Estabilitat
t (UNE 4808
83)
R
Resistència
a al canvi de color per
p
efecte d'aglomera
at asfàltic
c (MELC 12.
.84)
F
Flexibilita
at (MELC 12
2.93)
R
Resistència
a a la imme
ersió en ai
igua (UNE-E
EN ISO 2812
2-2)
C
Contingut de
d lligant (UNE 48238
8)
C
Contingut de
d pigment (UNE-EN IS
SO 591-1)
R
Resistència
a als àlcal
lis (UNE-EN
N ISO 2812-2)
D
Densitat re
elativa (UN
NE-EN ISO 2811-1)
2
En ca
as de pinta
ar sobre un
n paviment de formigó
ó, es reali
itzarà, a més,
m
l'assa
aig de
resistè
ència als àlcalis
à
(UN
NE-EN ISO 2812-1).
2
Sempr
re que no es
e rebin aq
quests resu
ultats aban
ns de l'ini
iciï de l'a
activitat, o que la D
DF
no els consideri representa
atius, el contractist
c
ta haurà de
e realitzar
r els assai
igs
corresp
ponents, al
l seu càrre
ec i fora del
d
pressup
post d'auto
ocontrol.

No s'
'utilitzaran materia
als que no arribin ac
companyats del corres
sponent cer
rtificat de
e
quali
ificacions del plec.
itat del fabricant, d'acord a les especi
Els a
ació han de resultar conformes a les espe
ecificacion
ns. En cas
assaigs d'identifica
d'inc
tirà l'assaig corresp
ponent sobr
re les dues
s mostres reservades,
r
,
compliment, es repet
accep
resultats són
s
satisfa
actoris.
ptant-ne el subminis trament si els dos r

OPERACIONS DE CON
NTROL DE LE
ES MICROESF
FERES DE VI
IDRE:
- En ca
ada submini
istrament, es comprov
varà que l'etiquetatg
ge dels env
vasos conti
ingui les
dades e
exigides en
n les espec
cificacions
s.
- En ca
as que disp
posi de la Marca AENO
OR, o altre
e legalment
t reconegud
da a un paí
ís de l'UE,
, es
podrà p
prescindir dels assai
igs de cont
trol de rec
cepció. La DF sol·lic
citarà en aquest
a
cas,
,
els resultats del
ls assaigs correspone
ents al sub
bministra rebut,
r
sego
ons control
l de produc
cció
estable
ert en la marca
m
de qu
ualitat de producte.
- Per a cada subm
ministramen
nt, s'exigi
irà el cert
tificat de qualitat del
d
fabrica
ant, on
constin
n els resul
ltats dels assaigs se
egüents:
M
Microesfere
es defectuo
oses (UNE-E
EN 1423/A1)
Índex de re
efracció (U
UNE-EN 1423
3/A1)
R
Resistència
a a agents químics (U
UNE-EN 1423
3)
G
Granulomètr
ric (UNE-EN
N 1423/A1)
Sempr
re que no es
e rebin aq
quests resu
ultats aban
ns de l'ini
iciï de l'a
activitat, o que la D
DF
no els consideri representa
atius, el contractist
c
ta haurà de
e realitzar
r els assai
igs
ponents, al
l seu càrre
ec i fora del
d
pressup
post d'auto
ocontrol.
corresp

CONDI
ICIONS GENERALS:
La s
senyalitzac
ció de seg
guretat es caracteri
itza per cridar ràpi
idament l'atenció so
obre la
circu
umstància a ressalt
tar, facil
litant la seva imm
mediata id
dentificaci
ió per pa
art del
desti
L seva fin
nalitat és
s la d'indi
dicar les relacions
r
c
causa-efecte entre e
el medi
inatari. La
ambie
ent de treball i la persona.
La s
senyalitzac
ció de seg
guretat po
ot tenir c
característ
tiques dif
ferents, ai
ixí doncs,
, podem
class
sificar-la de la seg
güent forma:
l que proh
tible de pr
- Se
enyal de prohibició:
p
Un senyal
hibeix un comportamen
nt suscept
rovocar
un
n perill.
o peri
- Se
enyal d'adv
vertència: Un senyal que advert
teix d'un risc
r
ill.
ue obliga a un compor
rtament det
- Se
enyal d'obl
ligació: Un
n senyal qu
terminat.
s: Un senya
oporciona i
s relatives
- Se
enyal de salvament o de socors
al que pro
indicacions
s a les
sitius de s
so
ortides de socors, al
ls primers auxilis o als dispos
salvament.
ltres info
- Se
enyal indi
icativa: U
Un senyal que propo
orciona al
ormacions distintes a les
an
nteriors.
ma geomètri
- Se
enyal en forma de pl
lafó: Un senyal que, per la combinació d'una form
ica, de
ctograma, proporcion
na una de
ol o pic
co
olors i d'un
d
símbo
eterminada informaci
ió, la
egurada per
uminació de
vi
isibilitat de la qual
l està asse
r una il·lu
e suficient intensita
at.
tilitzada j
seny
ma de plafó
- Se
enyal addic
cional: Un senyal ut
junt a un altre
a
yal en form
ó i que
tàries.
fa
acilita inf
formacions complement
ix una si
ó determin
- Co
olor de seguretat: Un color al qual s'atribuei
ignificació
nada en
t en el tre
re
elació amb la seguret
tat i salut
eball.
ge que des criu una situació
o obliga a un compor
- Sí
ímbol o pi
ictograma: Una imatg
s
rtament
a de plafó
e una supe
de
eterminat, utilitzad
da sobre un senyal en forma
ó o sobre
erfície
ll
luminosa.
- Se
enyal compl
lementària de 'risc permanent'
': Bandes obliqües (
(60º) grogues i negr
res (al
ntonades, m
escàrrega i parts
50
0%) en cont
torns i per
d buits, p
pilars, can
molls de de
rímetres de
so
ortints d'e
equips mòbi
ils.

BBB - SENYALI
ITZACIÓ VE
ERTICAL EX
XTERIOR

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
BBBJ1
J1002.
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
ELEMEN
NTS
Senya
yalització que referi
ida a un objecte,
o
a
activitat o situació
ó determina
ades, propo
orcioni
una indicació o una obli
igació rela
ativa a la seguretat o la salu
ut en el tr
reball mitj
jançant
un s
senyal en forma de plafó, un color, un
n senyal lluminós
l
o acústic, una comun
nicació
verba
gons proced
deixi.
al o un senyal gesti cular, seg

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES
S PER A PIN
NTURA:
La presa de mostr
res, es rea
alitzarà d'acord a le
es indicaci
ions de la norma UNE 135200-2.
unció del tipus
t
de pi
intura, la presa de mostres
m
pel
ls assaigs d'identifi
icació es
- En fu
realitzarà amb el
ls següents
s criteris:
P
Pintures: 5 pots d'1 litre extr
rets de la pistola de
e la màquin
na, sense aire.
a
T
Termoplàsti
ics: Un pot
t original i una most
tra d'uns 4 kg presa a la sorti
ida de la
màquina
a.
P
Plàstics: 5 mostres e
en quantita
ats equival
lents dels dos compon
nents.
En qu
ualsevol ca
as, es guar
rdaran dues
s mostres més
m
en prev
visió a la necessitat
t de repeti
ir
algun a
assaig.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES
S PER A LES
S MICROESFE
ERES DE VID
DRE:
res, es rea
alitzarà d'acord a le
es indicaci
ions de la norma UNE-EN 1423/A1
1.
La presa de mostr
unció del tipus
t
de pi
intura, la presa de mostres
m
pel
ls assaigs d'identifi
icació es
- En fu
realitzarà amb el
ls següents
s criteris:
M
Microesfere
es: 3 pots d'1 kg a la
l sortida de la màqu
uina, obtin
nguts al co
omençament,
, a
la meit
tat i al fi
inal del bu
uidat del tanc,
t
i sob
bre 1 sac original
o
de
e 25 kg.
En qu
ualsevol ca
as, es guar
rdaran dues
s mostres més
m
en prev
visió a la necessitat
t de repeti
ir
algun a
assaig.

ELECC
CIÓ:
a en l'elec
ió de segur
Les condicions bàsiques d'eficàcia
cció del tipus de se
enyalitzaci
retat a
utili
itzar s'han de centr
rar en:
ri.
- At
traure l'at
tenció del destinatar
b suficient
ó.
- Do
onar a conè
èixer el mi
issatge amb
t antelació
ació de fo
- Fa
acilitar la
l
suficien
nt informa
orma que en cada c
cas concret se sàpi
iga com
ac
ctuar.
eal de posa
tica allò q
- Qu
ue existeix
xi la possi
ibilitat re
ar en pràct
que s'ha indicat.

RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
INTERPR
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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- La se
enyalització ha de s
ser percebuda, compr
resa i inte
erpretada en un temp
ps inferior
r al
neces
ssari perqu
uè el desti
inatari ent
tri en cont
tacte amb el perill.
- Les disposicio
ons mínimes
s relatives a les diverses
d
se
enyalitzaci
ions de se
eguretat e stan
cificades a l'Annex VII del RD
R 485/1997
7, de 14 d'abril,
d
am
mb els segü
üents epíg
grafs
espec
de re
eferència:
- Ri
iscos, proh
hibicions i obligacio
ons.
- Ri
iscos de ca
aigudes, xo
ocs i cops.
.
- Vi
ies de circ
culació.
- Ca
anonades, recipients
r
i àrees d'
'emmagatzem
matge de su
ubstàncies i preparat
ts perillos
sos.
- Eq
quips de pr
rotecció co
ontra incen
ndis.
- Mi
itjans i eq
quips de sa
alvament i socors.
- Si
ituacions d'emergènci
d
ia.
- Ma
aniobres pe
erilloses.

UNE-E
EN 60204-1:1999 Segu
uridad de las
l
máquina
as. Equipo eléctrico
o de las má
áquinas. Pa
arte 1:
Requi
isitos generales.

BBM - MATERIA
ALS PER A PROTECCIO
ONS DE VIA
ALITAT
BBM1
1 - Famili
ia BM1

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
BBM1A
AHA2, BBM12602.
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
ELEMEN
NTS

2.- CON
NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE

Mater
enyalitzaci
ió.
rials per a protecci ons de vialitat i se
S'han
ements següents:
n considerat els ele
- Pla
aca per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
S'han
pus de seny
yals de trà
ànsit i cai
ixetins de ruta següe
ents:
n considerat els tip
- Amb
mb pintura no reflect
tora
- Amb
mb làmina reflectora d'intensitat normal

EMATGE:
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZE
uiran les recomanacio
r
ons d'emmag
gatzematge i atenció, fixats pe
el fabrican
nt i la DGT
T.
Es segu
Es reem
mplaçaran els
e
element
ts, es nete
ejaran, es farà un manteniment
m
t i es col·
·locaran en
n el
lloc assignat, se
eguint les instruccio
ons del fab
bricant i la
l DGT.
gatzemaran en compart
timents amp
plis i secs
s, amb tem
mperatures compreses entre 15 i 25
S'emmag
ºC.
Els est
tocs i les entregues estaran do
ocumentades
s i custodi
iades, amb justifican
nt de rece pció
i rebut
t, per un responsable
r
e delegat per
p
l'empre
esa.
La vida
a útil dels
s senyals i abalisam
ments és li
imitada, degut tant al seu des
sgast prem
matur
per l'ú
ús, com a actuacions
s de vanda
alisme o atemptat
a
pa
atrimonial,
, amb inde
ependència que
hagin e
estat o no utilitzade
es.

PLAQU
T:
UES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT
L'ele
ement, placa o caixe
etí, ha d'estar forma
at per l'es
stampació d
d'una planx
xa d'alumin
ni o
acer galvanitzat, recobe
erta amb l'acabat que
e li sigui propi de p
pintura no reflectora
a, o
làmin
na reflectora.
La ut
uralesa o un
u altre ti
ipus de pla
anxa d'alum
mini
tilització de materi als d'una altra natu
haurà
er la DF.
à de ser aprovada pe
ió i resist
La su
a ha de ser neta, lli
isa, sense porus, sen
nse corrosi
tent a
uperfície metàl·lica
la in
ntempèrie.
No ha
s
ls.
a de tenir ratllades , bonys ni d'altres defectes superficial
la mate
a doblegada
Ha d'
d'estar construït amb
b un reforç perimetra
al format amb
a
eixa planxa
a 90°.
ecció 4a de
Tindr
dran les dimensions, colors i composició indicades en el capí
ítol VI, se
el
lamento de Circulaci ón".
"Regl
ó i els per
er galvanit
Els a
aques, els cargols de
e subjecció
rfils d'ace
tzat
ancoratges per a pla
es indicade
adascún d'e
utili
m a suport, compliràn les carac
cterístique
es per a ca
ells en
itzats com
les n
normes UNE 135312 i UNE 135314.
d'estar preparats pe
Han d
er a la unió amb l'el
lement per mitjà de c
cargols o abraçadores
a
s.
pecificat e
ícles 624, 625 i
as que hi hagi solda
En ca
adura, aquesta respec
ctarà l'esp
en els artí
626 d
cripciones Técnicas G
Generales".(PG 3/75)
del "Pliego de Presc
s especific
Les p
plaques de planxa d' acer galvanitzat com
mpliràn les
cacions de les normes
s UNE
13531
10 i UNE 135313.
dació ni de
s a la supe
No ha
unts d'oxid
esperfectes
erfície.
a de tenir bonys, pu
mogeni i se
ntinuïtats a la capa de zinc.
El re
r llis, hom
ense discon
ecobriment ha de ser
No ha
de cendres o de clape
es.
a de tenir taques, i nclusions de flux, d
atllades, p
No ha
mbolles, ra
picadures o punts sen
nse
a de tenir exfoliaci ons visibles, ni bom
galva
anitzar.
Gruix
x del caixetí: 1,8 mm
Gruix
x de la placa: 1,8 mm
Amplà
ària del reforç peri metral: 25 mm
Prote
at de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2
ecció del galvanitza
310): Ha d
Adher
t (UNE 1353
de complir
rència i conformabil itat del recobriment
ó: >= 505 g/m2
Prote
at dels elements de s
sustentació
ecció del galvanitza
Pures
sa del zinc: 98,5%
ir
Adher
ent (MELC 8.06a): Ha
a de compli
rència del recobrime
lir
Conti
ment (MELC 8.06a): H
Ha de compl
inuïtat del recobrim
Condi
dicions de les zones no retrorreflectores
s pintades de les sen
nyals:
ncia especi
s colors han d'estar
- Els
r dins dels límits cr
romàtics i de factor de luminàn
ificats
a la norma UNE 135331

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
s
espe
ecificacion
ns de la DT
T.
Unitat mesurada segons
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
Ley 31/1995, de 8 de noviem
mbre, de pr
revención de
d riesgos laborales.
.
Real Decreto 485
5/1997, de
e 14 de abril, so
obre
s
y salud en el trabajo
o.
señalización de seguridad

dispo
osiciones

mínimas

e
en

materia
a

de

Real De
ecreto 363
3/1995, de
e 10 de marzo,
m
por
r la que se aprueb
ba el reg
glamento s obre
notific
cación de sustancias nuevas y clasifica
ación, env
vasado y etiquetado de sustan
ncias
peligro
osas.
Orden d
de 31 de agosto de
e 1987 sob
bre señali
ización, balizamiento, defensa
a, limpiez
za y
termina
ación de ob
bras fijas en vías fu
uera de pob
blado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra inc
cendios. Se
eñalización
n.
Real De
ecreto 842/
/2002 de 2 de agosto
o, por el que
q
se apr
rueba el Re
eglamento Electrotéc
cnico
de Baja
a Tensión. REBT 2002.
UNE 77204:1998 Ca
alidad del aire. Aspe
ectos gener
rales. Voca
abulario.
UNE 106
63:1959 Car
racterizaci
ión de las tuberias en
e los dibu
ujos e inst
talaciones industrial
les
DIN 2403:1984 Ide
entificatio
on of pipel
lines accor
rding to th
he fluid co
onveyed.
UNE-EN 60073:1997
7 Principi
ios básicos
s y de seguridad pa
ara interfaces hombr
re-máquina,
, el
marcado
o y la ide
entificació
ón. Princip
pios de co
odificación
n para dis
spositivos indicadore
es y
actuado
ores.
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- L'esm
malt no ha de tenir b
benzol, der
rivats clor
rats ni qua
alsevol alt
tre dissolv
vent tòxic.
.
- La pe
el·lícula seca
s
de pin
ntura ha de
e tenir un aspecte un
niforme, br
rillant, se
ense grans o
qualsev
vol altra imperfecció
i
ó superfici
ial
Condici
ions de la pel·lícula
a seca de pintura:
p
- Brill
lantor espe
ecular a 60
0°C: > 50%
%
- Adher
rència (ass
saig 4.4): <= 1, No han
h
d'aparè
èixer dents
s de serra
- Resistència a l'impacte
l
(
(assaig 4.5
5): Sense trencament
t
- Resistència a la
l immersió
ó en aigua (assaig 4.6):
ment despré
és de l'ass
saig : Sens
se ampolles
s, arrugues
s ni reblan
niments
- Immediatam
h
Bril
llantor esp
pecular >= 90% brilla
antor abans
s d'assaig
- A les 24 hores:
l boira sa
alina: Ha de complir
r especific
cacions art
t.3.7
- Resistència a la
l calor i al fred (a
assaig 4.8 i 4.9):
- Resistència a la
d
amp
polles, pèr
rdua d'adhe
erència o defectes
d
ap
preciables
- No hi ha d'haver
lliment art
tificial: Ha de comp
plir les co
ondicions art.
a
3.9.
- Envel
quests valo
ors s'han d
de comprova
ar d'acord amb l'UNE 135331.
Tots aq
Toleràn
ncies:
- Compl
liran l'Eur
ronorma 143
3

- Bri
illantor especular a
amb un angle de 85° (
(MELC 12.100): >= 40
- Int
l: >= 90% valor
v
origi
inal (angle
e divergènc
cia
tensitat reflexiva s ota pluja artificial
0,2° i incidència 0,5°)
- Ret
tracció:
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm
ció: > 0,1 N/mm2
- Res
sistència a la tracc
- All
largament: > 10%
2.- C
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
PLAQU
T:
UES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT
Submi
ministrament: Embalad
des individ
dualment o agrupades en embalat
tge rígid de
d fusta o
metàl
mbol de les
s plaques i el nombre
e d'unitats
s.
l·lic. A l'exterior ha de figurar el sím
Emmag
des en horitzontal en
n llocs sec
cs, ventila
ats i sense
e contacte
gatzematge: Assentad
direc
cte amb el terra.
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT

S I CAIXETI
INS ACABATS
S AMB LÀMIN
NA REFLECTO
ORA:
PLAQUES
terials ret
trorreflect
tants utili
itzats en senyals
s
i rètols
r
vert
ticals de circulació
c
Els mat
es
classif
ficaran, se
egons la se
eva natural
lesa i cara
acterístiqu
ues, en tre
es nivells:
:
- Nivel
ll de retro
orreflexió 1: La seva
a composici
ió estarà realitzada
r
a base de microesfer
res
de vidr
re incorpor
rades a una
a resina o aglomerant
t transpare
ent i pigme
entat amb els
e
colors
apropia
ats. Aquest
ta resina, per la par
rt posterio
or, estarà sellada i dotada d'u
un adhesiu
sensibl
le a la pre
essió o act
tivable per
r calor que
e estarà pr
rotegit per
r una làmin
na de paper
r
licona o de
e polietilè
è.
amb sil
ll de retro
orreflexió 2: La seva
a composici
ió estarà realitzada
r
a base de microesfer
res
- Nivel
re encapsul
lades entre
e una pel·l
lícula exte
erna, pigme
entada amb els colors
s apropiats
s, i
de vidr
una resina o aglo
omerant tra
ansparent amb
a
la pigm
mentació ad
dequada. Aquesta
A
res
sina, per l
la
part po
osterior, estarà
e
sell
lada i dota
ada d'un ad
dhesiu sens
sible a la pressió o activable per
calor q
que estarà protegit p
per una làm
mina de pap
per amb sil
licona o de
e polietilè
è.
- Nivel
ll de retro
orreflexió 3: La seva
a composici
ió estarà realitzada
r
a base de microprism
mes
integra
ats en la cara
c
intern
na d'una là
àmina polim
mèrica. Aqu
uests eleme
ents han de
e ser capaç
ços
de refl
lexar la ll
lum inciden
nt en ampli
ies condici
ions d'angu
ularitat i a les dist
tàncies de
visibil
litat consi
iderades ca
aracterísti
iques per a les difer
rents senya
als i rètol
ls vertical
ls,
a intensita
at lluminos
sa per unit
tat de supe
erfície <= 10 cd/m2 per
p
al colo
or blanc.
amb una
Han de ser capaço
os de refle
ectir la ma
ajor part de
d la llum incident, en la mate
eixa direcc
ció
n sentit co
ontrari.
però en
Ha de t
tenir els colors
c
i el
l factor de
e luminanci
ia d'acord amb el que
e prescriue
en les norm
mes
UNE 48073 i UNE 48060, dins
s dels lími
its especif
ficats a la
a norma UNE
E 135330 i UNE 135334
4.
orment, la làmina ref
flectora ha
a de tenir una pel·lí
ícula de re
esines sint
tètiques,
Exterio
transpa
arent, flex
xible, de s
superfície llisa i re
esistent al
ls agents atmosfèrics
a
s.
La làmi
ina reflect
tora ha de ser resist
tent als di
issolvents com el que
erosè, la turpentina,
t
, el
metanol
l, el xilol
l i el tolu
uè.
La làmi
ina reflect
tora ha de tenir un aspecte
a
uni
iforme, bri
illant, sen
nse grans o qualsevol
l
imperfecció
ó superfici
ial.
altra i
lors de coe
eficient de
e retrorref
flexió, det
terminats segons
s
la norma
n
UNE 135350,
1
han
n de
Els val
r les espec
cificacions
s establert
tes a la no
orma UNE 13
35330.
complir
Resistè
ència a l'i
impacte (UN
NE 48184): Sense cli
ivelles ni desenganxa
ades
Adherèn
ncia al sub
bstrat (UNE
E 135330): Ha de com
mplir
Resistè
ència a la calor (UNE
E 135-330): Ha de co
omplir
Resistè
ència al fr
red (UNE 13
35-330): Ha
H de compl
lir
Resistè
ència a la humitat (U
UNE 135-330
0): Ha de complir
Resistè
ència als detergents
d
(UNE 135-3
330): Ha de
d complir
Resistè
ència a la boira sali
ina (UNE 13
35-330): Ha
H de compl
lir
Envelli
iment accel
lerat (UNE 135-330): Ha de com
mplir
Condici
ions de la làmina ref
flectora:
x de la làm
mina reflec
ctora: <= 0,3
0
mm
- Gruix
- Flexi
ibilitat (M
MELC 12.93): Ha de co
omplir

Unita
pció de l'e
element
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
Crite
antitat necessària su
ubministrad
da a l'obra
a
eri d'amidament: qua
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
NORMA
MATIVA GENERAL:
* Ord
se aprueba el Pliego de prescri
ipciones té
écnicas
den de 6 de febrero de 1976 por la que s
gener
rales para obras de carreteras y puentes
s (PG 3/75)
aliza el Pl
rescripcion
den de 28 de diciemb
* Ord
bre de 1999 por la qu
ue se actua
liego de Pr
nes
ñalización,
Técni
ativo a señ
,
icas Generales para obras de carreteras y puentes en lo rela
baliz
hículos.
zamiento y sistemas de contención de veh
PLAQU
UES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT
T:
es en la se
n vertical de
* Rec
comendaciones para e
el empleo de
d placas r
reflectante
eñalización
carre
eteras. 1984.
lacas embut
tampadas de
E 135310:1991 Señale
* UNE
es metálicas de circu
ulación. Pl
tidas y est
e chapa
sayo de la chapa.
de ac
aracterísticas y méto
odos de ens
cero galvanizada. Ca
licas perma
trorreflect
* UNE
ñales metál
anentes ret
tantes
E 135330:1998 Señali zación vertical. Señ
ísticas y m
media
croesferas de vidrio. Caracterí
métodos de ensayo.
ante láminas con mic
licas perma
ona no
* UNE
ñales metál
anentes. Zo
E 135331:1998 Señali zación vertical. Señ
s de ensayo
retro
uras. Características
s y métodos
o.
orreflectante. Pintu
5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
OPERA
RACIONS DE CONTROL:
zaran les
Per a cada subministrado
or diferent i tipus d
de senyal o cartell, es realitz
següe
ents comprovacions:
icació del fabricant i recepció
- Ins
es senyals i cartells
s, identifi
ó dels
specció visual de le
ons del ple
certi
es condicio
ec.
ificats de qualitat on es garanteixen le
ques geomèt
bre un 10 % de les se
enyals
- Com
racterístiq
triques sob
mprovació de les car
submi
ministrades.
CRITE
RESA DE MOS TRES:
ERIS DE PR
a DF.
Els c
controls s'han de fe
er segons les indicac
cions de la
ACIONS EN C
MPLIMENT:
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
CAS D'INCOM
s dels corr
No s'
yals que no arribin a
acompanyats
responents certificat
ts de
'acceptaran els seny
quali
itat del fabricant.
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L'accep
ptació del lot de sen
nyals o car
rtells del mateix tip
pus, vindrà
à determina
ada d'acord
d al
pla de mostreig establert
e
p
per a un "n
nivell d'in
nspecció I"
" i "nivell
l de qualit
tat
accepta
able" (NCA) de 4,0 pe
er a inspec
cció normal
l, segons la
l norma UN
NE 66-020:
Es considera unit
tat defectu
uosa aquell
la que pres
senta algun
n incomplim
ment en les
s operacion
ns
de cont
trol defini
ides.

- Deformaci
ió temporal
l màxima a flexió: Cl
lasse TDB4
ió temporal
l màxima a torsió: Cl
lasse TDT0
- Deformaci
Només
s s'admetr
ran les s
senyals i cartells verticals de circu
ul•lació per
p
als q
que els
coefi
icients pa
arcials de seguretat
t per a le
ues utilitz
zades sigu
uin de la classe
es càrregu
PAF2.
.
ACABA
MINA RETROR
RREFLECTANT:
AT AMB LÀM
Els materials retrorrefl
lectants co
onstituïts per micro
oesferes de
e classe RA1
R
i class
se RA2,
han de ser con
nformes amb
b les característique
es visuals (coordena
ades cromàt
tiques, fac
ctor de
lumin
nància, coeficient d
de retrorre
eflexió, du
urabilitat) i de resi
istència a la caiguda
a d’una
massa
a, de la norma UNE-E
EN 12899-1.
Els materials microprism
màtics de classe RA1
1, RA2 y RA
A3 complir
ran les car
racterístiq
ques de
les n
normes UNE-EN 12899- 1 i UNE 135340.

BBM3 - CARTELLS

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM35600.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS

ACABA
ETRORREFLECTANT:
AT AMB PINTURA NO RE
Ha d
de estar ex
xempta de c
corrosió, i no tenir defectes que impede
eixin la se
eva visibil
litat o
ident
tificació correctes, com ara bonys, etc.
La p
pel·lícula seca de p
pintura ha de tenir un aspecte uniforme
e, brillant
t, sense g
grans o
quals
cció superficial
sevol altra imperfec
Els c
dins dels límits
l
crom
màtics i de
e factor de
e luminànci
ia especifi
icats a
colors han d'estar d
la no
orma UNE 135331
lantor especular a 6 0°C: > 50%
Brill
rència (assaig 4.4): <= 1, No han d'apar
Adher
rèixer dent
ts de serra
a
Resis
e trencamen
nt
stència a l'impacte (assaig 4.5): Sense
Resis
4.6):
stència a la immersi ó en aigua (assaig 4
- Immediata
ament despr
rés de l'as
ssaig : Sen
nse ampolle
es, arrugue
es ni rebla
animents
- A les 24 hores: Bri
illantor es
specular >=
= 90% brill
lantor aban
ns d'assaig
g
icacions ar
stència a la boira s alina: Ha de compli
Resis
ir especifi
rt.3.7
Resis
8 i 4.9):
stència a la calor i al fred (assaig 4.8
èrdua d'adh
s
- No hi ha d'haver am
mpolles, pè
herència o defectes a
apreciables
mplir les c
Envel
condicions art. 3.9.
lliment artificial: Ha de com
3
Envel
icions de l'article
l
3.10
lliment natural: Ha de complir les condi
UNE 135331.
Tots aquests valors s'ha
an de comprovar d'aco
ord amb l'U

Element
ts per a col·locar
c
v
verticalmen
nt, destin
nats a informar i or
rdenar la circulació
ó en
vies ut
tilitzades per vehicl
les i/o via
anants.
S'han c
considerat els elemen
nts següent
ts:
- Ca
artells, aq
quelles sen
nyals en le
es que el disseny va
aria en fun
nció de les
s informac
cions
a subministr
rar.
S'han c
considerat els materi
ials següen
nts:
- Al
lumini anod
ditzat.
- Ac
cer galvani
itzat
S'han c
considerat els acabat
ts següents
s:
- Am
mb pintura no reflect
tora
- Am
mb làmina retrorrefle
r
ectant.
CARACTE
ERÍSTIQUES GENERALS:
La plac
ca senyal ha d'estar
r formada per l'esta
ampació d'u
una planxa, d'alumin
ni anoditza
at o
d'acer galvanitza
at, amb e
els elemen
nts de reforç i an
ncoratge necessaris
n
per als seu
ancorat
tge i recob
berta amb l'acabat que li sig
gui propi, pintura no
n reflect
tora, o là
àmina
retrorr
reflectant.
Els car
rtells han d'estar co
onstituïts per un con
njunt de la
amel•les (d
de 175 mm. d’alçada) que
formen la placa en
e la que e
estan inscr
rits els sí
ímbols o ll
legendes d’
’una senyal
l.
erfície met
tàl·lica ha
a de ser ne
eta, llisa
a, sense po
orus, sense
e corrosió i resisten
La supe
nt a
la inte
empèrie.
No ha d
de tenir ra
atllades, b
bonys ni d'altres def
fectes supe
erficials.
El sub
bstrat de les seny
yals i cartells verticals de
d
circulació compliran amb les
indicac
cions de la
a norma UNE
E-EN 12899-1.
No s'ad
dmetran les
s següents classes (d
d'acord amb
b la UNE-EN
N 12899-1):
:
- P1
1 per a la perforació
ó de la cara de la senyal
s
(car
ra de la se
enyal amb perforacio
p
ns a
la
a seva supe
erfície a una distan
ncia no in
nferior a cent
c
cinqu
uanta mil·l
límetres ( 150
mm
m)).
- E1
1 per a les vores de la pla
aca de la senyal (l
les vores de la sen
nyal no e
estan
pr
rotegides, el substra
at es una placa
p
plana
a).
- SP
P0 per a la
a protecció
ó de la sup
perfície de
e la placa de la seny
yal (sense cap prote cció
de
e la superf
fície de la
a senyal fr
ront a la corrosió).
c
a la DT, d'acord amb
Tindran
n les dimensions, co
olors i co
omposició indicades
i
a
el Cap
pítol
VI/Secc
ció 4ª, del
l 'Reglame
ento Genera
al de Circ
culación', així com la vigent
t Norma 8. 1-IC
'Señali
ización ver
rtical' de la Instruc
cción de Ca
arreteras.
Les est
tructures i elements d'acer han
n de ser co
onformes a la Norma EN
E 1993-1-1
1.
Les est
tructures i elements d'alumini han de ser
r conformes
s a la Nor
rma EN 1999
9-1-1.
Les car
racterístiq
ques de le
es senyals i cartell
ls han de ser les es
specificades a la T aula
/01.1 d
del PG 3/75
5 MOD 11-OM
M.
No s'ad
dmetrà la utilització
u
ó de les cl
lasses segü
üents:
- Pr
ressió de vent:
v
Class
se WL2
- Pr
ressió degu
uda a la n
neu: Classe
e DSL0
- Ca
arregues pu
untuals: Cl
lasse PL0

CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
2.- C
idualment o agrupad
des en emb
ígid de f
Submi
ministrament: Embalad
des indivi
balatge rí
fusta o
s plaques i el nombre
e d'unitats
metàl
mbol de les
s.
l·lic. A l'exterior ha de figurar el sím
oritzontal en llocs secs, ve
ontacte
Emmag
des en ho
entilats i sense co
gatzematge: Assentad
direc
cte amb el terra.
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
element
Unita
pció de l'e
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
da a l'obra
Crite
antitat necessària su
ubministrad
a
eri d'amidament: qua
ATORI
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
NORMA
MATIVA GENERAL:
or la que s
ipciones té
den de 6 de
* Ord
d febrero de 1976 po
se aprueba el Pliego de prescri
écnicas
gener
rales para obras de carreteras y puentes
s (PG 3/75)
iciembre, p
minados art
* Or den FOM/2523/2014, d
de 12 de di
por la que se actuali
izan determ
tículos
cnicas gen
ara obras de carret
teras y pu
del pliego de
e prescrip
pciones téc
nerales pa
uentes,
os, y a se
n, balizami
relat
tivos a ma
ateriales b
básicos, a firmes y pavimento
eñalización
iento y
siste
emas de contención d
de vehículos.
arzo, por l
1-IC señali
* Or
rden FOM/53
34/2014, de
e 20 de ma
la que se aprueba la
a norma 8.1
ización
verti
ical de la Instrucci ón de Carreteras.
culación. P
eñales fija
* UNE
eñales verticales fij as de circ
Parte 1: Se
as.
E-EN 12899-1:2009 Se
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* UNE 135331:20
011 Señalización vertical.
v
Señales metálicas
reflectante
e. Pinturas
s. Caracter
rísticas y métodos de
e ensayo.
retrorr

permanent
tes.

Zona

no

CRITE
ERIS DE PR
RESA DE MOS TRES:
La pr
resa de mostres, es realitzarà d'acord a les indic
cacions de l'Orden FO
OM/2523/201
14.

NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
5.- CON
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
CONDICIONS DE MAR
RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ:

No s
s'utilitzar
ran materi
ials que no
n
arribin
n acompany
yats del c
corresponen
nt certifi
icat de
quali
itat del fabricant, d'acord a les especi
ificacions del plec.

El fabr
ricant ha de facilitar la informació del
d
produc
cte. Quan la mateixa
a no es p
pugui
marcar sobre el producte,
p
h
ha d'estar
r a la docu
umentació que l'acom
mpanyi. En aquest cas
s el
product
te ha de te
enir un cod
di d'identi
ificació.

Els assaigs d'identific
d
cació han de result
tar confor
rmes a les
s especifi
icacions. En cas
eptantd'inc
compliment, es repet
tirà l'assa
aig corresp
ponent sobr
re les most
tres reserv
vades, acce
ne el
són satisfa
actoris.
l subministrament si els dos resultats s

Tots el
ls product
tes y comp
ponents de les seny
yals vertic
cals fixes
s de circu
ulació est aran
marcats al se rev
vers de for
rma clara i duradora amb la seg
güent infor
rmació:

racions
Es c
considera unitat
u
defe
ectuosa aquella que presenta algun
a
inco
ompliment en
e les oper
de co
ontrol definides.

- Símbo
ol del marc
catge CE
- Númer
ro de ident
tificació d
del organis
sme de cert
tificació

BBMZ
Z - Famili
ia BMZ
- Nom o marca dis
stintiva de
e identific
cació i

ad
dreça registrada del fabricant
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

- Els 2 últims dí
ígits del a
any en que es va fixa
ar el marcat
BBMZ1
1A20.
- Númer
ro de cert
tificat de
e conformitat CE o del certi
ificat de control de
e producci
ió a
fàbri
ica si proc
cedeix

1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
ELEMEN
NTS

- Refer
rència a la
a norma eur
ropea: EN 12899-1:200
1
07

alitat.
rials auxiliars per a proteccions de via
Mater
S'han
ements següents:
n considerat els ele
- Sup
reres de se
eguretat fl
lexibles
port de perfil en C i tubular per a barr
port de sen
ó
- Sup
g
t per a sup
nyalització
port de tub d'acer l aminat i galvanitzat
retat flexi
- Acc
pecials per a barrere
es de segur
ibles
cessoris o peces esp
barrera metàl·lica si
imple
- Separador per a b
- Separador per a b
barrera metàl·lica do
oble
- Connector de supo
ort tubular
a per a bar
- Terminal en forma
a de cua de peix amb extrem pla
rreres de seguretat
s
- Peça per a subjec
cció del sistema de p
protecció de
d motocicl
listes
a
d barrera metàl·lica
- Peça angular per a extrem de
- Topall final per a barrera metàl·lica
a simple
guretat
eres de seg
ptallums per a barre
- Cap
res de segu
- Par
er a barrer
uretat
rt proporcional d'el ements de fixació pe
ritzontal, per a fixa
ar al pavim
- Cap
ectants per a senyali
ització hor
ment
ptallums retrorrefle

- Descr
ripció del producte: nom genèri
ic, materia
al, dimensions i us previst
que proce
- Infor
rmació sobre aquelle
es caracter
rístiques essencials
e
edeixin rec
collides a les
taule
es ZA.1 a ZA.6 de la
a norma EN
N 12899-1:2
2007, indic
cades sego
ons l’apart
tat ZA.3 de
e la
matei
ixa norma
El fabr
ricant o su
ubministrad
dor ha de facilitar
f
l informac
la
ció següent
t:
- Instr
ruccions de
e muntatge i instal·l
lació de la
a senyal
- Dades
s sobre qua
alsevol lim
mitació de la ubicaci
ió de la senyal
- Instr
ruccions d’
’us i manteniment i neteja de la senyal,
, incloses les instru
uccions per
r al
canvi
i de làmpad
des si fos el cas
El fabr
ricant fac
cilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb
b document
tació
annexa que contin
ngui, entre
e altres, les
l
següent
ts dades:

AT FLEXIBLE
SUPOR
DE SEGURETA
ES:
RTS PER A BARRERES D
s'inser
Eleme
ment que suporta la b
barrera i que
q
reix en el terreny.
Fabri
-EN 10025.
icat amb acer tipus S 235 JR segons UNEi fò
tats (Si<=0
Amb a
a galvanització: cont
tingut de silici
s
òsfor limit
0,03% i
aptitud química a la
Si+2,
,5P<=0,09%)
t segons UN
L'ace
contra la corrosió mi
itjançant galvanitzat
g
t en calent
NE-EN
er estarà protegit c
ISO 1
1461.
tarà d'acor
NE-EN 1179.
La qu
qualitat del zinc uti litzat en la galvani
ització est
rd amb l'UN
.
Gruix
alvanitzat (UNE-EN IS
SO 1461): >= 70 micr
res
x del recobriment ga
Massa
alvanitzat (UNE-EN IS
SO 1461): >= 505 g/m
m2
a del recobriment ga
dació ni de
s a la supe
No ha
unts d'oxid
esperfectes
erfície.
a de tenir bonys, pu
tats a la c
El re
ments ha de ser llis, homogeni i sense di
iscontinuït
capa de
ecobriment dels elem
zinc.
.
No ha
cendres o clapes.
c
a de tenir taques, i nclusions de flux, c
tlles, pica
unts sense
No ha
bolles, rat
adures o pu
a de tenir exfoliaci ons visibles ni bomb
galva
anitzar.
Dimen
nsions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
5123.
Dimen
s: UNE 135
nsions i toleràncies de suports tubulars
Gruix
pus C: 4 mm
m
x nominal suport tip

- Nom i adreça de
e la empres
sa subminis
stradora
- Data de submini
istrament
- Ident
tificació de
d la fàbri
ica que ha produït el
l material
- Ident
tificació del
d
vehicle
e que el tr
ransporta
- Quant
titat submi
inistrada i designaci
ió de la ma
arca comercial
OPERACIONS DE CON
NTROL:
La DO p
podrà compr
rovar sobre
e una mostr
ra represen
ntativa del
ls material
ls subminis
strats, qu e la
marca, referència
a i caracte
erístiques dels mate
eixos es co
orresponent
t amb la declarada
d
a la
documen
ntació que els acomp
panya, en especial les dimen
nsions de les senyal
ls i cart ells
vertica
als, així como
c
la ret
trorreflexi
ió del mate
erial.
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Gruix n
nominal sup
port tubula
ar:

3 mm

Capta
allums de forma angu
ular, realitzat amb x
xapa d'acer
r laminat i galvanitz
zat en cale
ent,
recob
mb una làmina reflect
tora, per fixar
f
a la barrera de
e seguretat
t.
bert a l'exterior am
Ha de ser capaç de refle
ectir la major part d
de llum inc
cident.
No ha
unts d'oxid
dació, ratl
lladures en
n la làmina
a reflectan
nt ni
a de tenir bonys, pu
despe
erfectes en la seva superfície.
Tipus
UNE-EN 10025-2)
s d'acer: S235JR (U
Gruix
x: 3 mm

SUPORTS
S DE SENYAL
LITZACIÓ:
no massissa
a, d'acer laminat
l
i galvanitzat
g
t en calent
t, per al
Perfil de secció tancada, n
ització ver
rtical.
suport de senyali
ó, els supo
orts compli
iran les co
ondicions de
d la UNE 135312,
1
UNE
E
Per a senyals de circulació
135314.
d'acer: AP
P 11 (UNE 3
36093)
Tipus d
L'acer estarà pro
otegit cont
tra la corr
rosió mitja
ançant galv
vanitzat en
n calent se
egons UNE-E
EN
ISO 146
61.
Gruix d
del recobri
iment galva
anitzat (UN
NE-EN ISO 1461):
1
>= 70 micres
Massa d
del recobri
iment galva
anitzat (UN
NE-EN ISO 1461):
1
>= 505 g/m2
No ha d
de tenir bo
onys, punts
s d'oxidaci
ió ni despe
erfectes a la superfí
ície.
El reco
obriment de
els element
ts ha de se
er llis, ho
omogeni i sense
s
disco
ontinuïtats
s a la capa
a de
zinc.
No ha d
de tenir ta
aques, incl
lusions de flux, cend
dres o clap
pes.
No ha d
de tenir ex
xfoliacions
s visibles ni bomboll
les, ratlle
es, picadur
res o punts
s sense
galvani
itzar.
ria del sup
port ha de ser l'espe
ecificada al
a projecte
e.
L'alçàr
Doblega
ament (UNE 7472): Ha
a de compli
ir
Toleràn
ncies:
- Dimen
nsió: ±1% (mínim ± 5
5mm)
- Gruix
x: -10% (t
toler.+limi
itada per toler.
t
en massa)
m
- Massa
a: +8%; -6
6%
Allarga
ament fins a la ruptu
ura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargam
¦
ment mínim (%)
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦Longitudi
inal¦Transv
versal ¦
¦
-¦------------¦-------------¦
¦-----26
¦
2
24
¦
¦ <=40 ¦
-¦------------¦-------------¦
¦-----25
¦
2
23
¦
¦ > 40 ¦
¦
¦
¦ <=65 ¦
----------------------------+
+------

CAPTA
R A COL.LOC
CAR EN EL PAVIMENT:
ALLUMS PER
Els c
captallums es classi fiquen seg
gons el seu
u ús en:
rmanents (color blan
- Per
nc en la part no retr
rorreflecta
ant)
- Tem
rreflectant
t)
mporals (color groc en la part no retror
Segon
s classifiq
quen en:
ns la naturalesa del retrorreflector, es
- Cód
or de vidre
di 1: retrorreflecto
di 2: retrorreflecto
- Cód
or orgànic de natural
lesa polimè
èrica
di 3: retrorreflecto
- Cód
or orgànic de natural
lesa polimè
èrica, prot
tegit amb una
u
superfí
ície
resis
stent a l'abrasió
Si es
de poder de
esmuntar no
omés amb l'eina recom
manada
sta format per dues o més parts, s'han d
pel f
cessari la seva subst
titució).
fabricant (si es nec
L'ele
t ser unidireccional o bidirecc
cional.
ement reflectant pot
La zo
element ha d'estar fo
ormada per retrorrefl
lectors de vidre o de
e
ona reflectant del e
natur
protegits o no, aques
sts últims amb una su
uperfície resistent
r
a
ralesa polimèrica, p
l'abr
rasió.
Els c
flectants que
q
hagi de
e ser vist des d'un v
vehicle en moviment, ha de
captallums retrorref
tenir
xió, dissen
ny i colors
s, indicats
s en la UNE
E-EN
r les dimensions, ni vell de retrorreflex
1463-1.
El co
enir vores afilades q
que puguin comprometr
re la
ontorn del cos de l' element, no ha de te
segur
ció vial.
retat de la circulac
El si
ha de garantir la sev
va fixació permanent i que, en cas
istema d'ancoratge h
r al trànsi
t a l'eleme
d'arr
ent, no produeixi un perill per
it ni degut
ent
rencament o trencame
sobr
ada.
arren
que pugin restar
r
re la calça
ncat ni degut als el ements d'ancoratge q
eleble i be
Ha de portar marcat
m
en l a part superior, de forma inde
en visible, com a mín
nim, el
nom d
del fabricant i la d
data de fabricació.
r les defin
a UNE-EN 14
Les c
cniques de l'element han de ser
nides en la
463-1 i
característiques tèc
n de comprovar segon
s'han
ns aquesta norma.

ORIS O PECE
ES ESPECIAL
LS PER A BA
ARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
:
ACCESSO
Accesso
ori necessa
ari per a l
la instal·l
lació de le
es barreres
s, així com
m per a ass
segurar el seu
correct
te funciona
ament.
Fabrica
at amb acer
r tipus S 2
235 JR sego
ons UNE-EN 10025.
Amb apt
titud quími
ica a la ga
alvanitzaci
ió: conting
gut de sili
ici i fòsfo
or limitats
s (Si<=0,03
3% i
Si+2,5P
P<=0,09%)
L'acer estarà pro
otegit cont
tra la corr
rosió mitja
ançant galv
vanitzat en
n calent se
egons UNE-E
EN
ISO 146
61.
La qual
litat del zinc
z
utilit
tzat en la galvanitza
ació estarà
à d'acord amb
a
l'UNE-E
EN 1179.
del recobri
iment galva
anitzat (UN
NE-EN ISO 1461):
1
>= 70 micres
Gruix d
Massa d
del recobri
iment galva
anitzat (UN
NE-EN ISO 1461):
1
>= 505 g/m2
No ha d
de tenir bo
onys, punts
s d'oxidaci
ió ni despe
erfectes en
n la seva superfície.
s
.
El reco
obriment de
els element
ts ha de se
er llis, ho
omogeni i sense
s
disco
ontinuïtats
s a la capa
a de
zinc.
de tenir ta
aques, incl
lusions de flux, cend
dres o clap
pes.
No ha d
No ha d
de tenir ex
xfoliacions
s visibles ni bomboll
les, ratlle
es, picadur
res o punts
s sense
galvani
itzar.
Dimensi
ions i tole
eràncies de
e separador
r, terminal
l cua de pe
eix, peça angular
a
i topall
t
fina
al :
UNE 135122.
ions i tole
eràncies de
e connector
r de suport
t tubular : UNE 1351
123.
Dimensi
nominal: 3 mm
Gruix n

RES DE SEGU
PARTS
LEMENTS DE FIXACIÓ PE
ER A BARRER
URETAT:
S PROPORCIONALS D'EL
lvanitzats en
Conju
ments de fi xació d'acer, format
ts per mitjà d'estamp
pació i gal
unt d'elem
rera de seg
calen
nt, necessaris per a la fixació d'un met
tre de barr
guretat.
liran les condicions de la norma UNE 135
Compl
5122.
5. En eleme
ó (cargols) no
S'uti
pus S235JR, segons UN
NE-EN 10025
ents d'unió
ilitzarà acer de tip
rístiques s
ls normalit
defin
de caracter
similars al
tzats.
nits per cap norma s 'utilitzaran acers d
-EN ISO 106
Recob
684.
briment galvanitzat en calent segons la norma UNEbaves ni d' altres def
fectes
Les s
ssures, reb
superfícies han de s er llises, sense fis
super
rficials.
ecte de mat
d
Els f
terial ni empremtes
e
d'eina.
fils de la rosca del s cargols no han de tenir defe

LUMS REFLEC
CTORS PER A BARRERES DE SEGURET
TAT:
CAPTALL

SUPOR
ACIÓ:
RTS PER A SENYALITZA

CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
2.- C
AT FLEXIBLE
RTS PER A BARRERES D
SUPOR
DE SEGURETA
ES:
entificació
icant. El
Submi
ministrament: Els per
rfils aniran marcats amb la ide
ó del fabri
e.
atge ha de ser llegi ble a simple vista i indeleble
marca
Emmag
s
emaran amb un pendent
t mínim
gatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatze
separac
de l'
fil i amb una
u
ció mínima de 4 cm en
ntre
'1,5% en el sentit l ongitudinal del perf
els p
y.
perfils i el terreny
àstics.
En ca
ministrar-s e paletitzats i plas
stificats, es retirar
ran els plà
as de subm
ntades.
L'apl
lec es realitzarà en
n zones llises, netes
s i pavimen
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Submini
istrament: Cada eleme
ent ha de portar
p
grav
vades les sigles
s
del fabricant i el símbo
ol
ignació de l'acer.
de desi
tzematge: En
E llocs se
ecs i venti
ilats sense
e contacte directe am
mb el terra
a.
Emmagat

* UNE
E 135124:2012 Barrer
ras metálicas de segu
uridad para
a contenció
ón de vehíc
culos.
Condi
diciones de manipulac
ción y almacenamiento
o. Procedim
mientos de montaje y metodologí
ía de
rol.
contr

ACCESSO
ORIS PER A BARRERES D
DE SEGURETA
AT FLEXIBLE
ES:
Submini
istrament: Marcats am
mb la ident
tificació del
d
fabrica
ant. El mar
rcatge ha de
d ser
le a simple
e vista i i
indeleble.
llegibl
tzematge: En
E zones a cobert. En
n llocs sec
cs i ventil
lats sense contacte directe
d
amb
b el
Emmagat
terra.
Els paq
quets han d'anar
d
pale
etitzats i no s'han d'apilar.
d
En cas de submini
istrar-se p
plastificat
ts, s'han de
d retirar els plàsti
ics.
c s'ha de realitzar
r
e
en zones ll
lises, nete
es i pavime
entades.
L'aplec

CAPTA
ER A BARRER
RES DE SEGU
URETAT:
ALLUMS REFLECTORS PE
* Rec
comendaciones para e
el empleo de
d placas r
reflectante
es en la se
eñalización
n vertical de
carre
eteras. 1984.
* UNE
ptafaros ve
erticales. Caracterís
sticas y mé
étodos
E 135366:2011 Señali zación vertical. Cap
de en
nsayo.
CAPTA
R A COL.LOC
CAR EN EL PAVIMENT:
ALLUMS PER
* Ord
den de 28 de diciemb
bre de 1999 por la qu
ue se actua
aliza el Pl
liego de Pr
rescripcion
nes
icas Generales para obras de carreteras y puentes en lo rela
Técni
ativo a señ
ñalización,
,
baliz
hículos.
zamiento y sistemas de contención de veh
* UNE
E-EN 1463-1:1998 Mat
teriales para señaliz
zación vial
l horizonta
al. Captafa
aros
retro
orreflectantes. Part
te 1: Características
s iniciales
s.

LUMS:
CAPTALL
Submini
istrament: Empaquetat
ts en caixe
es, de mane
era que no s'alterin les seves
caracte
erístiques. A l'exter
rior hi ha d'haver el
l nombre d'unitats qu
ue conté.
Emmagat
tzematge: En
E el propi
i embalatge
e, de maner
ra que no s'alterin
s
l
les
seves
caracte
erístiques.

5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ

PARTS P
PROPORCIONA
ALS D'ELEME
ENTS:
Submini
istrament: Empaquetat
ts en caixe
es. A l'ext
terior hi ha
h d'haver les caract
terístiques
s de
l'eleme
ent de fixa
ació i el n
nombre d'un
nitats que conté.
Emmagat
tzematge: En
E el propi
i embalatge
e, de maner
ra que no s'alterin
s
l
les
seves
caracte
erístiques.
No s'ha
an d'apilar
r en més de
e dos alçàr
ries.
En cas de submini
istrar-se p
plastificat
ts, s'han de
d retirar els plàsti
ics.
L'aplec
c s'ha de realitzar
r
e
en zones ll
lises, nete
es i pavime
entades.

OPERA
RACIONS DE CONTROL:
Els p
s següents:
punts de control més destacables són els
- Ins
material subministrat
t amb obser
rvació de l
les marques
s que
specció visual del m
ident
nt, i recepció del co
orresponent
t certifica
at de quali
itat on es
tifiquen el fabrican
garan
ons indicad
des al plec
c. Atenció especial a l'aspecte
e superfici
ial del
nteixen les condicio
galva
anitzat.
OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N SUPORTS:
punts de control més destacables són els
Els p
s següents:
ot de contr
- Cad
s mateixes caracterís
stiques (lo
rol),
da 2000 kg, o fracci ó, de suports de les
gs:
es re
ealitzaran els següe
ents assaig
cció, límit
ncia a trac
t elàstic i allargame
ent de
- Característiques mecàniques: resistèn
ura (UNE-EN 10025).
ruptu
t reconegud
En ca
as de que el materia
al disposi de la Marc
ca AENOR, o una altra
a legalment
da a un
e control d
ó. La DF ha
país de l'UE, s'ha de po
oder prescindir dels assaigs de
de recepció
a de
s correspon
ubministram
sol·l
cas, els resultats de
els assaigs
nents al su
ment
licitar, en aquest c
ca de quali
roducte.
rebut
e producció establert
t a la marc
itat del pr
t, segons control de

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
ROPORCIONAL
L D'ELEMENT
TS DE FIXAC
CIÓ PER A BARRERES
B
DE
E SEGURETAT
T:
PART PR
Unitat d'elements
s necessari
is per a re
ealitzar la
a unió d'un
na barrera al tram co
ontigu i al
l
seu sup
port.
BANDERO
OLA, PÒRTIC
C, SUPORT, ACCESSORIS
S PER A BAR
RRERA FLEXI
IBLE I CAPT
TALLUMS:
Unitat d'amidamen
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

GURETAT:
OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N SUPORTS PER A BARRE
ERES DE SEG
punts de control més destacables són els
Els p
s següents:
es següents
cions:
da 256 m de barrera de seguretat es real
- Cad
litzaran le
s comprovac
cie d'una p
- Determinació de l a massa per unitat d
de superfíc
pel·lícula de galvani
itzat
ns la norm
segon
ma UNE-EN I SO 1461.
cia i massa
briment (mè
- Comprovació del r
recobriment: assaigs d'adherènc
a del recob
ètodes
no de
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO
O 1461)
es dels sup
- Comprovació de le
es característiques g
geomètrique
ports.

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
L:
NORMATIVA GENERAL
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripci
iones técni
icas
* Orden
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
* Orden
n de 28 de diciembre de 1999 po
or la que se
s actualiz
za el Plieg
go de Presc
cripciones
Técnica
as Generale
es para obr
ras de carr
reteras y puentes
p
en lo relativ
vo a señali
ización,
balizam
miento y si
istemas de contención
n de vehícu
ulos.
SUPORTS
S DE PERFIL
L EN C, SEP
PARADORS, PECES
P
ANGUL
LARS, TOPAL
LLS FINALS,
, TERMINALS
S EN FORMA DE
RT PROPORCI
IONAL D'ELE
EMENTS DE FIXACIÓ
F
PER
R A BARRERE
ES DE SEGUR
RETAT
CUA DE PEIX I PAR
LES:
FLEXIBL
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de segurid
dad para co
ontención de
d vehículo
os. Element
tos
rios de las
s barreras metálicas. Materiale
es, geometr
ría, dimens
siones y en
nsayos.
accesor
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de segurid
dad para co
ontención de
d vehículo
os.
iones de ma
anipulación
n y almacen
namiento. Procedimien
P
ntos de mon
ntaje y met
todología d
de
Condici
l.
control

OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N SUPORTS PER A SENYA
ALITZACIÓ:
Els p
s següents:
punts de control més destacables són els
tzaran les següents comprovacio
- Cad
c
ons:
da 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realit
cie d'una p
- Determinació de l a massa per unitat d
de superfíc
pel·licula de galvani
itzat
segon
ma UNE-EN I SO 1461.
ns la norm
cia i massa
briment (mè
- Comprovació del r
recobriment: assaigs d'adherènc
a del recob
ètodes
no de
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO
O 1461)
es dels sup
- Comprovació de le
es característiques g
geomètrique
ports.

S DE PERFIL
L TUBULAR I CONNECTOR
R DE SUPORT
T TUBULAR:
SUPORTS
dad para co
ontención de
d vehículo
os. Element
tos
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de segurid
rios de la barrera me
etálica sim
mple con po
oste tubula
ar. Materia
ales, geome
etría,
accesor
dimensi
iones y ens
sayos.

CRITE
ERIS DE PR
RESA DE MOS TRES:
ris de les normes de procedimen
S'han
n de seguir les inst
truccions de
d la DF i els criter
nt
indic
g.
cades en cada assaig
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INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
No s'ac
cceptarà l'ús de mate
erials que no arribin
n acompanya
ats del cor
rresponent certificat
t de
qualita
at del fabr
ricant.
Els resultats del
ls assaigs d'identifi
icació comp
pliran les condicions
s del plec.
. En cas
d'incom
mpliment en
n una compr
rovació, es
s repetirà l'assaig sobre
s
dues mostres mé
és del mate
eix
lot, ac
cceptant-ne
e el conjun
nt, quan aq
quests resu
ultin satis
sfactoris.

+----------------------- -----------------------------------------+
¦Diàm
erfície filtrant ¦Cap
pacitat de filtració ¦
metre ¦ Gruix ¦Supe
(l s/m
¦ (mm
mm)
¦ (m
mm)
¦
(cm2/m)
¦
m)
¦
¦---------¦--------¦---- ----------------¦------------------------¦
0
¦>= 0,8 ¦
¦
¦ 90
>= 65
>= 1,5
5
¦
0
¦>= 1,0 ¦
¦
>= 75
¦ 110
>= 2,8
¦
¦ 160
>= 5,2
0
¦>= 1,2 ¦
¦
>= 100
¦
+-------------------------+
-------------------- --------------------

BD - MA
ATERIALS PER
P
A EVAC
CUACIÓ, CA
ANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 - M
MATERIALS PER A DRE
ENATGES
BD5A - TUBS DE PVC
P
PER A DRENATGES
S

2.- C
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
Emmag
ts horitzon
ntalment so
obre superf
fícies plan
a vora de l
la rasa
gatzematge: Assentat
nes i a la
per t
tal d'evitar manipul acions.

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5A2G20.

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT

1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS

Unita
pció de l'e
element
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
Crite
antitat necessària su
ubministrad
da a l'obra
a
eri d'amidament: qua

Tub ran
nurat de PVC
P
no pla
astificat, injectat, per a la recollida
a i el des
sguàs d'ai gües
subterr
rànies.
S'han c
considerat els tipus següents:
- Tub d
de volta
- Tub c
circular

4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
5.- C

ERÍSTIQUES GENERALS:
CARACTE
Tant el
l tub com les peces
s especials
s han de tenir els seus extr
rems acabat
ts en un tall
perpend
dicular a l'eix
l
i les
s embocadur
res necessà
àries per a la seva unió
u
per en
ncolat o j unta
elàstic
ca.
No ha d
de tenir re
ebaves, esq
querdes, gr
rans o d'al
ltres defec
ctes superf
ficials.
Ha de t
tenir un co
olor unifor
rme a tota la superfí
ície.
La supe
erfície int
terior ha d
de ser llis
sa i regula
ar.
Pes esp
pecífic (UN
NE 53-020) (P): 13,5
5 kN/m3 < P < 14,6 kN
N/m3
Tempera
atura de re
eblaniment Vicat (UNE
E 53-118): >= 79°C
Resistè
ència al xo
oc tèrmic (
(UNE 53114-2): Ha de
e complir
Coefici
ient de dil
latació lin
neal a 0°C (UNE 5312
26): <= 8·
·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC)
Resistè
ència a tra
acció simpl
le (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/
/cm2
Allarga
ament fins al trencam
ment (UNE EN
E 1452-2): >= 80%
Absorci
ió d'aigua (UNE EN 14
452-2): <=
= 4 mg/cm2
Opacita
at (UNE EN ISO 13468-1): 0,2%
Superfí
ície drenan
nt:>= 90 cm
m2/m; >= 3%
% Superfíci
ie lateral
Toleràn
ncies:
- Diàme
etre exteri
ior: + 2 mm
m, - 0 mm
- Gruix
x a qualsev
vol punt: + 0,3 mm, - 0 mm

CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
rament han
tar-hi les
A ca
ada tub i peça esp
pecial o a l'albarà
à de lliur
n de const
s dades
ents:
següe
cial
- No
om del fabr
ricant o ma
arca comerc
- Di
iàmetre nom
minal i gru
uix
- Si
igles PVC
- Da
ata de fabr
ricació
rols a què ha estat sotmès
el l
- Ma
arca d'iden
ntificació dels contr
s
lot
OPERA
RACIONS DE CONTROL:
punts de control més destacables són els
Els p
s següents:
- En
n cada subm
ministramen
nt:

RCULAR:
TUB CIR
Els tub
bs han de ser
s
ranurat
ts i rígids, formats enrotllan
nt una band
da nervada amb les v
vores
conform
mades, i am
mb unió de la banda per
p
soldadu
ura química
a.
La cara
a interior del tub ha
a de ser ll
lisa, mentr
re que l'ex
xterior del
l tub ha de
e ser nerva
ada.
Els ner
rvis han de
e tenir for
rma de 'T'.
El tub ha de res
sistir sens
se deforma
acions les càrregues
s interiors
s i exteri
iors que r
rebrà
quan estigui en servei.
s
at (UNE 533
331 / ASTM D 1784): 'D'
Qualita
TUB DE VOLTA:
bs han de ser ranura
ats de PVC
C no plast
tificat, in
njectat, per
p
a la r
recollida i el
Els tub
desguàs d'aigües subterràni
ies.
posar, en l
la part inferior, d'una zona sense
s
ranur
res per a la
l recollid
da i
El tub ha de disp
ció de l'ai
igua, de fo
orma trapez
zoidal.
conducc
Caracte
erístiques del tub:

-

e general d
Inspecció
ó visual de
e l'aspecte
dels tubs i peces per
r a junts.

-

ides (albar
eta).
Comprovac
ció de les dades de subministra
s
ament exigi
rà o etique

-

ualitat del
t, d'acord a les cond
dicions del
Recepció del certif
ficat de qu
l fabricant
l plec.

-

Comprovac
ció de l'es
stanquitat del tub.

-

e un 10% de
s rebudes (
ions). Per a cada
Comprovac
ció dimensi
ional sobre
e les peces
(tubs i uni
peça es realitzaran
r
n:
- 5 deter
rminacions del diàmetre interi or.
- 5 deter
rminacions de la longitud.

- Desviac
ció màxima respecte la generat riu.
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________

56

C DE CONDIC
PLEC
CIONS TÈCNIIQUES PARTIICULARS

Milllora del’accessibilitat al barr
rri d’Ègara

- 5 determinacions del gruix.

La p
peça ha de
e tenir la
a forma i els gruixo
os adequat
ts per a s
suportar les càrregu
ues del
tràns
sit.
Els dispositius de cobri
iment i tan
ncament uti
ilitzats en
n zones de circulació
ó de vianan
nts i/o
de v
vehicles, s'han
s
de c
classificar
r segons l
la norma UN
NE-EN 124, en alguna
a de les c
classes
següe
ents:
.
- Cl
lasse A 15:
: Zones sus
sceptibles de ser uti
ilitzades només
n
per v
vianants i ciclistes.
- Cl
lasse B 125
5: Voreres,
e vianants i superfíc
cies sembla
ants, àrees
s d'estacio
onament
, zones de
i aparcament
ts de varis
s pisos per
r a cotxes.
.
lasse C 25
50: Vorals i cunetes
s de carrer
esurada a partir de la vorada
a de la
- Cl
rs, que me
vo
orera s'ext
tèn en un m
màxim de 0,
,5 m sobre la calçada
a i 0,2 m s
sobre la vorera
litzats
- Cl
lasse D 400
0: Calçades
s de carre
eteres (inc
clòs carrer
rs de viana
ants), vora
als estabil
i zones d'ap
parcament p
per a tot tipus
t
de ve
ehícles.
- Cl
lasse E 600: Zones per les que circu
ul·len veh
hicles de gran tone
elatje (pav
viments
d'
'aeroports,
, molls, et
tc.).
es sotmes
- Cl
lasse F 900: Zone
ses a cà
àrregues particularm
p
ment elev
vades (pav
viments
d'
'aeroports)
)
Tots els elements que fo
ormen el dispositiu h
han d'estar
r protegits
s contra la
a corrossió
ó.
El di
dispositiu ha d'estar
r lliure de
e defectes que puguin
n perjudica
ar el seu bon
b
estat p
per tal
de se
er utilitzat.
Les t
h
de teni
ir la super
rfície supe
erior antil
lliscant.
tapes o reixes metàl ·liques, han
Quan estiguin combinat u
un metall amb
a
el form
migó, o qua
alsevol alt
tre materia
al, ambdós han de
tenir
tisfactoria.
r una adherència sat
Els dispositiu
us han de ser compatibles amb
b els seus
s assentame
ents. El conjunt
c
no
o ha de
produ
duir soroll al trepit
tjar-lo.
Les tapes o re
eixes han d
d'estar ase
egurades en
n la seva posició co
ontra el de
esplaçament
t degut
al tr
rànsit amb una fondà
ària d'encastament su
uficient o amb un dis
spositiu de
e tancament
t.
dins del bastiment
egüents
La t
tapa o reixa ha de
e quedar asegurada
a
t per algú
ún dels se
proce
ediments:
- Am
mb un dispo
ositiu de t
tanca
- Am
mb suficien
nt massa su
uperficial
ca en el di
- Am
mb una cara
acterística
a específic
iseny
El d
disseny d'a
aquests pro
ocediments ha de per
rmetre que la tapa o reixa es pugui obr
rir amb
una e
eina d'us normal.
antir la po
rrecta de l
El d
disseny del
l conjunt h
la tapa o reixa en r
ha de gara
osició cor
relació
amb e
el bastiment.
e la tapa o reixa
S'han
eure dispos
sitius que permetin g
garantir un desbloqu
uejament de
n de preve
i la seva apertura.
e. La press
La t
tapa o reix
xa ha de re
ecolzar-se en el bast
timent en tot el seu
u perímetre
sió del
s 7,5 N/m
recol
lzament co
orresponent
t a la càrrega d'a
assaig no ha de su
uperar els
mm2. El
ixa o tapa en condici
ions d'us.
recol
lzament ha de contri buir a l'estabilitat
t de la rei
ositus de t
0, E 600 i F 900,
L'alç
tancament de
d les cla
asses D 400
çària del bastiment dels dispo
ha de ser com a mínim de
e 100 mm.
xes, tapes i bastiment ha de s
La s uperfície superior d
de les reix
ser plana, només les reixes
de la
n tenir una superfíci
ie cóncava.
a classe D 400 poden
spositius de cobrim
La f
franquicia total en
ntre els diferents elements dels dis
ment i
s:
tanca
ns següents
ament, han de compli r les especificacion
- Un
n o dos ele
ements:
m
- Pas lliur
re <= 400 m
mm: =< 7 mm
- Pas lliur
re > 400 mm
m: =< 9 mm
- Tr
res o més elements:
e
5 mm
- Franquíci
ia del conj
junt: <= 15
ndividual: <= 5 mm
- Franquíci
ia de cada element in
Fondà
dària d'encastament ( classes D 400 a F 90
00): >= 50 mm
ràncies:
Toler
- Pl
lanor: ± 1%
% del pas l
lliure; <= 6 mm
- Di
imensions: ± 1 mm
- Gu
uerxament: ± 2 mm
forats de ventilació, aqu
Si e
el disposi
itiu de ta
t
uests han de compl
lir les
ancament te
condi
dicions següents:

- Per a cada subm
ministrador
r diferent de tubs, es
e realitzaran els següents assaigs:
- Re
esistència a la tracc
ció simple i allargam
ment fins a trencamen
nt (UNE EN 1452-2)
- Te
emperatura de reblani
iment Vicat
t (UNE EN ISO
I
306)
- Re
esistència a l'aixafa
ament (ASTM
M C.497), per
p
a cada diàmetre diferent.
d
En cas que el material dis
sposi de la
a Marca AE
ENOR, o una
a altra le
egalment re
econeguda a un
país de
e l'UE, s'h
ha de pode
er prescind
dir dels assaigs
a
de control de
e recepció
ó. La DF ha
a de
sol·lic
citar, en aquest
a
cas
s, els resultats del
ls assaigs correspon
nents al subministra
ament
rebut, segons con
ntrol de pr
roducció es
stablert a la marca de
d qualitat
t del produ
ucte.
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
S'han d
de seguir les instru
uccions de
e la DF i els criteris de les
s normes de
d procedi ment
indicad
des en cada
a assaig.
INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
ibin a l'o
No s'ac
cceptaran materials
m
q
que no arri
obra correc
ctament ref
ferenciats i acompan
nyats
del cor
rresponent certificat
t de qualit
tat del fab
bricant.
Les pec
ces que ha
agin sofer
rt danys durant
d
el transport o que pre
esentin de
efectes, s eran
rebutja
ades a l'in
nstant.
Es rebu
utjaran le
es peces q
que no sup
perin les condicion
ns de la inspecció visual o les
comprov
vacions geo
omètriques.
. En aques
st darrer cas, s'in
ncrementarà
à el contr
rol, en pr
rimer
lloc, f
fins el 20%
% de les p
peces rebud
des, i si es continu
uen observa
ant irregul
laritats, fins
el 100%
% del submi
inistrament
t.
En cas d'incompl
liment en els assai
igs de res
sistència i d'estanquitat, es
s repetirà
à el
control
l sobre du
ues peces més del mateix lot
t, accepta
ant-se el conjunt quan
q
els nous
ats siguin conformes a les espe
ecificacion
ns. Si tamb
bé falla un
na d'aquest
tes proves , es
resulta
rebutja
arà el lot assajat.

S AUXILIAR
RS PER A DRENATGES
D
BD5Z - MATERIALS
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5ZBJA
A0,BD5Z6K30
0,BD5ZAAD0,BD5Z3020.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
itius de cobriment
c
i tancamen
nt per a pous,
p
pericons, embo
ornals o interceptor
i
rs i
Disposi
als complem
mentaris pe
er a pous de
d registre
e.
materia
S'han c
considerat els elemen
nts següent
ts:
- Basti
iment i rei
ixa practic
cable o fix
xa per a em
mbornals
- Basti
iment de pe
erfil d'ace
er, amb o sense
s
trave
es
- Reixa
a practicab
ble o fixa
S'han c
considerat els materi
ials següen
nts per a tapes
t
i rei
ixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
ENT I TAPA O BASTIMEN
NT I REIXA:
BASTIME
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Superfí
ície de ven
ntilació:
lliure <= 600 mm: >= 5% de la
a superfície d'un ce
ercle, amb un diàmet
tre igual a la
- Pas l
pas l
lliure
- Pas l
lliure > 60
00 mm: >= 140 cm2
Dimensi
ions dels forats
f
de v
ventilació:
- Ranur
res:
- Ll
largària: <= 170 mm
- Am
mplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forat
ts:
- Di
iàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

La p
pintura ha d'estar be
en adherida
a al suport
t, no ha de
d tenir bu
ullofes, es
scrostoname
ent, ni
altre
cials.
es defectes superfic
DISPO
T D'ACER:
OSITIUS DE TANCAMENT
Gruix
x: >= 2,75 mm
Gruix
nitzat:
x i massa del galvan
- Gr
ruix de l'a
acer >= 2,7
75 a < 5 mm
m: >= 50 m
micres i 35
50 g/m2
- Gr
ruix de l'a
acer >= 5 m
mm: >= 65 micres i 4
450 g/m2
ELEME
MENTS DE FOSA:
La f
fosa ha de ser gris, de grafit
t laminar (fosa gris
s normal, c
conforme a la norma UNE-EN
1561)
oïdal (fosa nodular o dúctil, conforme
c
a la norma UNE-EN
U
1563
3).
) o de grafit esfero
Les peces han de ser net
tes, lliures de sorr
ra solta, d'òxid
d
o d
de qualsevo
ol altre ti
ipus de
resid
du.
No h
ha de tenir
r defectes superficia
als (esquer
rdes, reba
aves, bufam
ments, incl
lusions de sorra,
gotes
s fredes, etc.).

ENT AMB REI
IXA O TAPA PRACTICABL
LE:
BASTIME
El conjunt ha d'o
obrir i tan
ncar correc
ctament.
Un cop tancada, la
l tapa o r
reixa ha de
e quedar en
nrasada amb
b el bastim
ment.
e respecte a la horit
tzontal, de
e la reixa oberta, ha
a de ser co
om a mínim de 100º.
L'angle

BASTI
APA O REIXA
A DE FOSA GRISA:
G
IMENT I TA
La f
fosa ha de ser grisa,
, amb graf
fit en vete
es fines repartides uniformeme
ent i sense
e zones
osa blanca.
de fo
Les dimensions de la car
ra inferior
r han de se
er més pet
tites que l
les corresp
ponents a l
la cara
super
rior.
Quan la peça hagi de por
rtar potes d'ancoratg
ge, aqueste
es han de s
ser de la mateixa
m
col
lada.
Resis
stència a tracció de
e la fosa, proveta ci
ilíndrica (UNE 36-111
1): >= 180
0 N/mm2
sa Brinell (UNE_EN_I SO 6506/1): >= 155 HB
Dures
Conti
0%
ingut de ferrita, a 100 augments: <= 10
Conti
= 0,15%
ingut de fòsfor: <=
Conti
ingut de sofre: <= 0,14%

REIXA:
mensions de
els interv
vals entre brèndoles
s han d'estar determ
minades en funció de
e la
Les dim
capacit
tat de des
sgüàs de l
la reixa i han d'e
estar uniformement repartits
r
en l'ober
rtura
lliure.
La supe
erfície d'a
absorció no
o ha de ser
r menor que
e el 30% de
e l'obertur
ra lliure.
L'amplà
ària i llar
rgària màxi
ims dels espais
e
entr
re brèndole
es, ha de complir l'
'especifica
at a
l'apart
tat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.
1
ENT:
BASTIME
Ha de ser pla i ben
b
escaira
at.
rfils que el
e formen h
han de ser rectes qua
an el basti
iment és re
ectangular.
.
Els per
Ha de p
portar pote
es d'ancora
atge distri
ibuïdes uniformement i, com a mínim, una
a a cada a
angle
si el b
bastiment és
é rectangu
ular i tres
s si és cir
rcular.
Separac
ció entre potes
p
d'anc
coratge: <=
< 60 cm
Llargàr
ria dels el
lements de fixació: >= 30 mm
Toleràn
ncies:
- Alçàr
ria del bas
stiment: ± 1,5 mm
- Amplà
ària (sempr
re que l'en
ncaix de la
a reixa sig
gui el correcte): <= 0,25% llargària
- Recti
itud dels perfils:
p
Fl
letxa: <= 0,25% llar
rgària
- Dimen
nsions exte
eriors del bastiment:
: ± 2 mm

ELEME
MENTS D'ACER GALVANIT
TZAT:
s.
Ha de ser de perfils con
nformats d'acer S235J
JR, soldats
dament amb soldadura.
onjunt ha d'estar ll igat sòlid
El co
ar ben adh
El r
recobriment
t de zinc ha d'esta
herit. Ha de ser lli
is, sense discontinu
uïtats,
exfol
liacions ni taques.
t elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2
Límit
N
Resis
e l'acer: >= 340 N/m
mm2
stència a tracció de
Massa
60 g/m2
a de recobriment del galvanitzat: >= 36
Pures
briment: >=
> 98,5%
sa del zinc de recob
2.- C
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE

BASTIME
ENT D'ACER GALVANITZA
AT AMB TRAV
VES:
Ha d'an
nar reforça
at amb trav
ves soldad
des de tub de secció quadrada o de passa
amà del ma
ateix
materia
al.
Separac
ció entre traves:
t
<=
= 100 cm
Dimensi
ions del tu
ub de trava
ada: 20 x 20 mm
Alçària
a del passa
amà de trav
vada: 60 mm
m

BASTI
IMENT:
ons necessà
uè arribi a l'obra am
mb les cond
Submi
ministrament: Amb les
s proteccio
àries perqu
dicions
ides i amb l'escaira
exigi
at previst.
ontal sobre
ies planes i rígides per tal d'
gatzematge: En posic
Emmag
ció horitzo
e superfíci
'evitar
tiques.
defor
e alterin les seves c
característ
rmacions o danys que
BASTI
APA O REIXA
A:
IMENT I TA
es. Cada ca
mbre de pec
Submi
ministrament: Embalat
ts en caixe
aixa ha de portar esc
crit el nom
ces que
é i les seves dimens ions.
conté
ontal sobre
ies planes i rígides per tal d'
Emmag
ció horitzo
e superfíci
'evitar
gatzematge: En posic
tiques.
defor
e alterin les seves c
característ
rmacions o danys que

REIXA F
FIXA:
Ha de p
portar pote
es d'ancora
atge distri
ibuïdes uniformement i, com a mínim, una
a a cada a
angle
si el b
bastiment és
é rectangu
ular i tres
s si és cir
rcular.
Separac
ció entre potes
p
d'anc
coratge: <=
< 60 cm
Llargàr
ria dels el
lements de fixació: >= 30 mm

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
ELEMENT
TS AMB RECO
OBRIMENT DE
E PINTURA BITUMINOSA:
B
El reco
obriment de
e pintura bituminosa
a, ha de fo
ormar una capa contí
ínua que ha
h de cobri
ir a
l'eleme
ent complet
tament.
Ha de t
tenir un co
olor, una l
lluentor i una textur
ra uniforme
es.

element
Unita
pció de l'e
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
da a l'obra
Crite
antitat necessària su
ubministrad
a
eri d'amidament: qua
ATORI
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
4.- N
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ENT I TAPA O BASTIMEN
NT I REIXA:
BASTIME
UNE-EN 124:1995 Dispositiv
vos de cu
ubrimiento y de ci
ierre para
a zonas de
d
circula
ación
adas por pe
eatones y v
vehículos. Principios
s de constr
rucción, en
nsayos de tipo,
t
marc
cado,
utiliza
control
l de calida
ad.

BASTI
IMENT I TA
APA O BASTI MENT I REIXA:
La pe
eça ha de tenir la f
forma i els gruixos a
adequats pe
er a suport
tar les càr
rregues del
l
tràns
sit.
Els d
ilitzats en
n zones de circulació
ó de vianan
nts i/o
dispositius de cobri ment i tancament uti
de ve
-EN 124, en
n alguna de
e les class
ses
ehicles, s'han de cl assificar segons la norma UNEsegüe
ents:
- Cla
ilitzades només
n
per v
vianants i ciclistes.
.
asse A 15: Zones sus ceptibles de ser uti
- Cla
ies semblan
nts, àrees d'estacion
nament
asse B 125: Voreres, zones de vianants i superfíci
arcaments de varis p
i apa
pisos per a cotxes.
asse C 250: Vorals i cunetes de
- Cla
d carrers, que mesur
rada a part
tir de la vorada
v
de l
la
vorer
xim de 0,5 m sobre la
a calçada i 0,2 m sob
bre la vore
era
ra s'extèn en un màx
- Cla
lòs carrers
s de vianan
nts), voral
ls estabili
itzats
asse D 400: Calçades de carreteres (incl
i zon
r a tot tipus de vehí
ícles.
nes d'aparcament per
- Cla
er les que circul·len
n vehicles de gran to
onelatje (p
paviments
asse E 600: Zones pe
d'aer
m
etc. ).
roports, molls,
- Cla
asse F 900: Zones so
otmeses a càrregues p
particularm
ment elevad
des (pavime
ents d'aero
oports)
Tots els elements que fo
ormen el dispositiu h
han d'estar
r protegits
s contra la
a corrossió
ó.
El di
dispositiu ha d'estar
r lliure de defectes que puguin
n perjudica
ar el seu bon
b
estat p
per tal
er utilitzat.
de se
Les t
h
de teni
ir la super
rfície supe
erior antil
lliscant.
tapes o reixes metàl ·liques, han
Quan estiguin combinat u
un metall amb el form
migó, o qua
alsevol alt
tre materia
al, ambdós han de
tenir
tisfactoria.
r una adherència sat
Els d
els seus as
ssentaments
s. El conju
unt no ha d
de
dispositius han de s er compatibles amb e
produ
duir soroll al trepit
tjar-lo.
Les t
d'estar asegurades en
n la seva posició
p
con
ntra el des
splaçament degut
tapes o reixes han d
al tr
ària d'encastament su
uficient o amb un dis
spositiu de
e tancament
t.
rànsit amb una fondà
ment per al
La ta
uedar asegurada dins del bastim
lgún dels següents
s
apa o reixa ha de qu
proce
ediments:
- Amb
mb un dispositiu de t
tanca
- Amb
mb suficient massa su
uperficial
- Amb
mb una característica
a específica en el di
iseny
ugui obrir amb
El di
disseny d'aquests pro
ocediments ha de perm
metre que la
l tapa o r
reixa es pu
una e
eina d'us normal.
ecta de la tapa o rei
ixa en rela
El di
disseny del conjunt h
ha de garantir la pos
sició corre
ació
amb e
el bastiment.
n desbloque
S'han
garantir un
ejament de la tapa o reixa
n de preveure dispos itius que permetin g
i la seva apertura.
el seu perímetre. La pressi
La ta
ecolzar-se en el bast
timent en tot
t
ió del
apa o reixa ha de re
/mm2. El
recol
lzament corresponent
t a la càrrega d'assa
aig no ha de
d superar els 7,5 N/
ixa o tapa en condici
ions d'us.
recol
t de la rei
lzament ha de contri buir a l'estabilitat
çària del bastiment dels dispositus de t
L'alç
tancament de
d les clas
sses D 400, E 600 i F 900,
ha de ser com a mínim de
e 100 mm.
xes, tapes i bastimen
nt ha de se
les r
uperfície superior d
La su
de les reix
er plana, només
n
reixes
a classe D 400 poden
de la
n tenir una superfíci
ie cóncava.
s com a pas
d'aju
El pa
as lliure dels dispo
ositius de tancament utilitzats
s d'home, s'han
s
ustar a
tal·lin. En
de teni
normes de seguretat en funció del lloc a on s'inst
les n
n general han
h
ir un
diàme
metre mínim
m de 600 mm
m.
iment i
La fr
ranquicia total entr
re els diferents elem
ments dels dispositiu
us de cobri
s:
ament, han de compli r les especificacion
tanca
ns següents
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
m
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
es o més elements:
- Tre
- Franquícia del co
onjunt: <= 15 mm
da element individual
l: <= 5 mm
- Franquícia de cad
Fondà
dària d'encastament ( classes D 400 a F 90
00): >= 50 mm
Toler
ràncies:
- Pla
anor: ± 1% del pas l liure; <= 6 mm

TS DE FOSA GRIS:
ELEMENT
* UNE 3
36111:1973 Fundición
n gris. Ti
ipos, carac
cterísticas
s y condic
ciones de suministro
o de
piezas moldeadas.
5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
CONDICIONS DE MAR
RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ:
La tapa
a o reixa i el basti
iment han de tenir marcades
m
de
e forma in
ndeleble le
es indicac
cions
següent
ts:
- El co
odi de la norma
n
UNE E
EN 124
- La cl
lasse segon
ns la norma
a UNE EN 12
24
- El no
om o sigles
s de fabric
cant i el lloc
l
de fab
bricació
- Refer
rència, mar
rca o certi
ificació si
i en tè
OPERACIONS DE CON
NTROL EN BA
ASTIMENTS, TAPES I RE
EIXES DE FO
OSA:
Les tasques de co
ontrol a re
ealitzar só
ón les segü
üents:
- Recep
pció del ce
ertificat d
de qualitat
t del fabri
icant, d'ac
c.
cord a les condicions del plec
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
Les ope
eracions de
e control s
s'han de re
ealitzar se
egons les indicacions
i
s de la DF.
.
INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
No s'ac
cceptarà l'ús de mate
erials que no arribin
n acompanya
ats del cor
rresponent certifica t de
qualita
at del fabr
ricant.
En cas de disconf
formitat d'
'un control
l geomètric
c o de pes
s, es rebut
tjarà la pe
eça assajad
da i
ementarà el
l control, en primer
r lloc, fin
ns al 20% de les pec
ces, i en cas de se
eguir
s'incre
observa
ant deficiè
ències, fin
ns al 100% del submin
nistrament.
.

BDK - M
MATERIALS PER A PER
RICONS DE CANALITZA
ACIONS
BDKZ - MATERIALS
S AUXILIAR
RS PER A PERICONS
P
DE CANALITZACIONS
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZ3170.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
Disposi
itius de co
obriment i tancament per a pous
s, pericons
s, embornal
ls o interc
ceptors i
als complem
mentaris pe
er a pous de
d registre
e.
materia
S'han c
considerat els elemen
nts següent
ts:
- Basti
iment i tap
pa per a po
ous i peric
cons de reg
gistre de canalitzaci
c
ions
S'han c
considerat els materi
ials següen
nts per a tapes
t
i rei
ixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

________________________
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- Dimen
nsions: ± 1 mm
- Guerx
xament: ± 2 mm
Si el d
dispositiu de tancame
ent te fora
ats de vent
tilació, aq
quests han de complir
r les
condici
ions següen
nts:
Superfí
ície de ven
ntilació:
- Pas l
lliure <= 600
6
mm: >= 5% de la superfície
s
d'un cercl
le, amb un diàmetre igual
i
a la pas
lliure
lliure > 60
00 mm: >= 140 cm2
- Pas l
ions dels forats
f
de v
ventilació:
Dimensi
res:
- Ranur
- Llargària: <= 170 m
mm
- Amplària:
ses A 15 a B 125: 18
8-25 mm
- Class
- Class
ses C 250 a F 900: 18-32
1
mm
ts:
- Forat
- Diàmetre:
ses A 15 a B 125: 18
8-38 mm
- Class
- Class
ses C 250 a F 900: 30-38
3
mm

Resis
stència a tracció de
e la fosa, proveta ci
ilíndrica (UNE 36-111
1):
Dures
sa Brinell (UNE_EN_I SO 6506/1): >= 155 HB
Conti
0%
ingut de ferrita, a 100 augments: <= 10
Conti
= 0,15%
ingut de fòsfor: <=
Conti
ingut de sofre: <= 0,14%

ENT AMB REI
IXA O TAPA PRACTICABL
LE:
BASTIME
El conjunt ha d'o
obrir i tan
ncar correc
ctament.
Un cop tancada, la
l tapa o r
reixa ha de
e quedar en
nrasada amb
b el bastim
ment.
L'angle
e respecte a la horit
tzontal, de
e la reixa oberta, ha
a de ser co
om a mínim de 100º.

4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI

>= 180
0 N/mm2

CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
2.- C
BASTI
APA O REIXA
A:
IMENT I TA
Submi
ministrament: Embalat
ts en caixes. Cada ca
aixa ha de portar esc
crit el nom
mbre de pec
ces que
é i les seves dimens ions.
conté
Emmag
ció horitzontal sobre
e superfíci
ies planes i rígides per tal d'
'evitar
gatzematge: En posic
defor
e alterin les seves c
característ
tiques.
rmacions o danys que
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
Unita
pció de l'e
element
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
Crite
antitat necessària su
ubministrad
da a l'obra
a
eri d'amidament: qua

BASTI
APA O BASTI MENT I REIXA:
IMENT I TA
UNE-E
EN 124:1995 Disposit
tivos de cubrimiento y de cierr
re para zon
nas de circ
culación
utili
pios de con
nstrucción, ensayos de
d tipo, ma
arcado,
izadas por peatones y vehículos. Princip
contr
rol de calidad.

ELEMENT
TS AMB RECO
OBRIMENT DE
E PINTURA BITUMINOSA:
B
El reco
obriment de
e pintura b
bituminosa, ha de for
rmar una ca
apa contínu
ua que ha de
d cobrir a
l'eleme
ent complet
tament.
Ha de t
tenir un co
olor, una l
lluentor i una textur
ra uniforme
es.
La pint
tura ha d'e
estar ben a
adherida al
l suport, no
n ha de te
enir bullof
fes, escros
stonament, ni
altres defectes superficial
s
ls.

ELEME
MENTS DE FOSA GRIS:
as y condic
* UNE
E 36111:1973 Fundici ón gris. Tipos, cara
acterística
ciones de suministro
s
de
pieza
as moldeadas.
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
5.- C

ORMIGÓ ARMA
AT:
DISPOSITIUS DE FO
us de tanca
ament de le
es classes A 15 a D 400
4
de form
migó armat,
, les arest
tes
En els dispositiu
rfícies de contacte e
entre el ba
astiment i la tapa, han
h
d'estar
r protegide
es amb una
i super
xapa de
e fosa o d'acer galva
anitzat en calent.
Gruix m
mínim de fo
osa o d'ace
er:
- A 15: >= 2 mm
m
- B 125: >= 3 mm
m
- C 250: >= 5 mm
m
- D 400: >= 6 mm
inar en fun
nció de cad
da disseny
- E 600 i F 900: A determi
ència carac
cterística a la compr
ressió del formigó de
esprés de 28
2 dies:
Resistè
- Classe B 15 a F 900:
>=
= 40 N/mm2
- Classe A 15: >=
> 25 N/mm2
2
Gruix d
del recobri
iment de fo
ormigó de l'armadura
l
d'acer: >=
> 20 mm
ELEMENT
TS DE FOSA:
La fosa
a ha de ser
r gris, de grafit lam
minar (fosa
a gris norm
mal, confor
rme a la no
orma UNE-EN
N
1561) o de grafit
t esferoïda
al (fosa no
odular o dú
úctil, conf
forme a la norma UNE-EN 1563).
Les pec
ces han de ser netes, lliures de
d sorra so
olta, d'òxi
id o de qua
alsevol alt
tre tipus d
de
residu.
de tenir de
efectes sup
perficials (esquerdes
s, rebaves, bufaments
s, inclusio
ons de sorr
ra,
No ha d
gotes f
fredes, etc
c.).

ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
es indicaci
La ta
d forma in
ndeleble le
ions
apa o reixa i el bas timent han de tenir marcades de
següe
ents:
- El codi de la norma UN
NE EN 124
N 124
orma UNE EN
- La classe segons la no
ó
bricant i el lloc de fabricació
- El nom o sigles de fab
- Ref
ferència, marca o ce
ertificació si en tè
E FOSA:
OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE
tasques de control a realitzar són les s
Les t
següents:
a l
ions del pl
- Rec
at de qualitat del fa
abricant, d'acord
d
les condici
lec.
cepció del certifica
CRITE
RESA DE MOS TRES:
ERIS DE PR
es indicaci
Les o
operacions de contro
ol s'han de realitzar
r segons le
ions de la DF.
ACIONS EN C
MPLIMENT:
INTER
ATS I ACTUA
CAS D'INCOM
RPRETACIÓ DE RESULTA
no arri
anyats del correspone
ent certifi
No s'
materials que
q
ibin acompa
icat de
'acceptarà l'ús de m
quali
itat del fabricant.
es reb
En ca
t d'un control geomèt
tric o de pes,
p
butjarà la peça assaj
jada i
as de disconformitat
mer lloc, f
% de les pe
s'inc
ol, en prim
fins al 20%
eces, i en cas de seg
guir
crementarà el contro
ent.
obser
bministrame
rvant deficiències, fins al 100% del sub

BASTIME
ENT I TAPA O REIXA DE
E FOSA GRIS
SA:
La fosa
a ha de ser
r grisa, am
mb grafit en
e vetes fi
ines repart
tides unifo
ormement i sense zone
es
de fosa
a blanca.
Les dim
mensions de
e la cara i
inferior ha
an de ser més
m
petites
s que les corresponen
c
nts a la ca
ara
superio
or.
Quan la
a peça hagi
i de portar
r potes d'a
ancoratge, aquestes han
h
de ser de la mate
eixa colada
a.

CIONS ELÈC
BG - MATERIAL
LS PER A I
INSTAL·LAC
CTRIQUES
P
ANISMES
BG2 - TUBS, CANALS,
C
SA
AFATES I COLUMNES
C
PER A MECA
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BG21 - TUBS RÍGI
IDS NO MET
TÀL·LICS

- Instal·lació i po
osada a l'obra segons
s norma R.E
E.B.T / UNE
E 20.460
rma project
te/ UNE-EN ISO 1461
- Verificació de l' aspecte superficial segons nor
ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES:
Es re
ealitzaran els assai gs a la recepció del
ls material
ls, verific
cant tot el
l traçat de
e la
al·lació de safates i aleatòriament un t
insta
tub de cada
a mida inst
tal·lat a obra
o
ja sig
gui
rígid
d, flexible o soterr
rat.
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
RPRETACIÓ DE RESULTA
Segon
t tot o par
rt del mate
erial de la
a
ns criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat
parti
ida.

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG212910,BG21RK20
0.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
gid no metà
àl·lic de f
fins a 160 mm de diàm
metre nomin
nal.
Tub ríg
CARACTE
ERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de
e poder cor
rbar en cal
lent, sense
e reducció notable de
e la seva secció.
s
Han d'e
estar disse
enyats i co
onstruïts de
d manera que
q
les sev
ves caracte
erístiques en ús norm
mal
siguin segures i sense peri
ill per a l'usuari
l
i el seu ent
torn.
é els ambie
ents corros
ssius i els
s contactes
s amb greix
xos i olis.
.
Ha de suportar bé
rior dels tubs
t
ha d'e
estar exemp
pt de rebav
ves i altre
es defectes
s que pugin
n fer malbé
é
L'inter
els con
nductors o ferir a in
nstal·lador
rs o usuari
is.
El diàm
metre nomin
nal ha de s
ser el de l'exterior
l
pressar en milímetres
s.
del tub i s'ha d'exp
El diàm
metre inter
rior mínim l'ha de de
eclarar el fabricant.
.
Les dim
mensions ha
an de cumpl
lir la norm
ma EN-60423
3.

BG22
2 - TUBS FLEXIBLES
F
I CORBABL
LES NO MET
TÀL·LICS
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
BG22R
RJ10.
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
ELEMEN
NTS
flexible no metàl·li c de fins a 250 mm d
Tub f
de diàmetre
e nominal.
Es co
üents tipus de tubs:
onsideraran els segü
- Tub
bs de PVC corrugats
- Tub
de dues capes, semill
lisa l'exte
erior i cor
rrugada la interior
bs de PVC folrats, d
- Tub
re d'halògens
bs de material lliur
- Tub
bs de polipropilè
- Tub
dues capes, corrugada
a l'exterio
or i llisa la interio
or
bs de polietilè de d

2.- CON
NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
Submini
istrament: En feixos de tubs de
e llargària
a >= 3 m.
tzematge: En
E llocs pr
rotegits de
els impacte
es i dels raigs
r
solar
rs.
Emmagat
Han de situar-se en posició
ó horitzont
tal. L'alçà
ària d'emma
agatzematge
e no ha de sobrepassa
ar
els 1,5 m.
TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
ues en ús n
Han d
d'estar dissenyats i construïts de maner
ra que les seves cara
acterístiqu
normal
sigui
perill per a l'usuari
i i el seu entorn.
in segures i sense p
xempt de re
ltres defec
ugin fer ma
L'int
ebaves i al
ctes que pu
albé
terior dels tubs ha d'estar ex
els c
uaris.
conductors o ferir a instal·ladors o usu
b i s'ha d' expressar en milímet
El di
diàmetre nominal ha d
de ser el de
d l'exteri
ior del tub
tres.
ant.
El di
diàmetre interior mín
nim l'ha de declarar el fabrica
Les d
umplir la norma EN-60
0423.
dimensions han de cu

nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
Real De
ecreto 842/
/2002 de 2 de agosto, por el qu
ue se aprue
eba el Regl
lamento Ele
ectrotécnic
co
de Baja
a Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:19
995 Sistema
as de tubos
s para la conducción
c
de cables.
. Parte 1: Requisitos
s
general
les.
6 Tubos de protección
n de conduc
ctores. Diá
ámetros ext
teriores de
e los tubos
s
UNE-EN 60423:1996
nstalacione
es eléctric
cas y rosca
as para tub
bos y acces
sorios.
para in

CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
2.- C
Submi
ministrament: En rotl les.
s i contra la pluja.
Emmag
ls impactes
gatzematge: En llocs protegits contra el

5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U
RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ:
CONDICIONS DE MAR
estar marca
ats amb:
Han d'e
- Nom d
del fabrica
ant
- Marca
a d'identif
ficació del
ls producte
es
- El ma
arcatge ha de ser lle
egible
- Han d
d'incloure les instru
uccions de muntatge corresponen
c
nts
OPERACIONS DE CON
NTROL:
ontrol de q
qualitat de
e Canalitza
acions i Ac
ccessoris, són les se
egüents:
Les tasques de co
licitar del
l fabricant
t els certi
ificats del
ls material
ls emprats i verifica
ar l'adequa
ació
- Sol·l
quisits del
l projecte.
als req
- Contr
rol de la documentaci
d
ió tècnica subministr
rada
- Contr
rol d'ident
tificació d
dels materi
ials i lloc
c d'emplaça
ament (alça
ada, distàn
ncies,
capacit
tat)
- Reali
ització i emissió
e
d'i
informes am
mb resultat
ts dels ass
saigs
igs:
- Assai
ó de la fla
ama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1
1 / UNE-EN 50086-1
- Propagació

element
Unita
pció de l'e
at d'amidament: la i ndicada a la descrip
da a l'obra
Crite
antitat necessària su
ubministrad
a
eri d'amidament: qua
ATORI
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
4.- N
prueba el R
Real Decreto 842/2002 de
e 2 de agosto, por el
l que se ap
Reglamento Electrotéc
cnico
de Ba
aja Tensión. REBT 20 02
ión de cabl
UNE-E
temas de tubos para l
la conducci
les. Parte 1: Requisi
itos
EN 50086-1:1995 Sist
gener
rales.
s de los tu
UNE-E
EN 60423:1996 Tubos de protección de con
nductores. Diámetros exteriores
ubos
ccesorios.
para instalaciones eléct
tricas y roscas para tubos y ac
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
5.- C
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
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Han d'e
estar marca
ats amb:
- Nom d
del fabrica
ant
- Marca
a d'identif
ficació del
ls producte
es
- El ma
arcatge ha de ser lle
egible
- Han d
d'incloure les instru
uccions de muntatge corresponen
c
nts

Es re
ebutjaran els submin
nistres que no superi
in les cond
dicions de la inspecc
ció visual o les
compr
ues.
rovacions geomètriqu
Es co
identificac
ció segons la norma UNE
U
EN 5008
86-1 i
ompliran les condici ons dels assaigs d'i
UNE E
EN 50086-2-4.

NTROL EN CA
ANALITZACIO
ONS I ACCES
SORIS:
OPERACIONS DE CON
ontrol de q
qualitat de
e Canalitza
acions i Ac
ccessoris, són les se
egüents:
Les tasques de co
licitar del
l fabricant
t els certi
ificats del
ls material
ls emprats i verifica
ar l'adequa
ació
- Sol·l
quisits del
l projecte.
als req
- Contr
rol de la documentaci
d
ió tècnica subministr
rada
- Contr
rol d'ident
tificació d
dels materi
ials i lloc
c d'emplaça
ament (alça
ada, distàn
ncies,
capacit
tat)
- Reali
ització i emissió
e
d'i
informes am
mb resultat
ts dels ass
saigs
- Assai
igs:
- Propagació
ó de la fla
ama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1
1 / UNE-EN 50086-1
ció i posad
da a l'obra
a segons no
orma R.E.B.
.T / UNE 20
0.460
- Instal·lac
ió de l'asp
pecte super
rficial seg
gons norma projecte/ UNE-EN ISO
O 1461
- Verificaci

BG3 - CABLES ELÈCTRICS
S PER A TE
ENSIÓ BAIX
XA I SISTE
EMES DE DI
ISTRIBUCIÓ
Ó ELÈCTRIC
CA
BG31
1 - CABLES
S DE COURE
E DE 0,6/1
1 KV
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
BG319
9230,BG31H550.
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
ELEMEN
NTS
Cable
ibució en tensió
t
baix
xa i instal
l·lacions e
en
e elèctric destinat a sistemes de distri
gener
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de
ral, per a serveis f
s unipolar, bipolar, tripolar, tetrapola
tipus
ar, tripola
ar amb neut
tre i penta
apolar.
n considerat els tip
S'han
pus de cables següent
ts:
- Cab
ega, sota coberta
c
úni
ica) amb aï
ïllament de
e
bles unipolars o mul tipolars (tipus màne
polie
PE) i coberta de poli
iclorur de vinil (PVC
C) de desig
gnació UNE RV
etilè reticulat (XLP
0,6/1
1 kV.
- Cab
ega, sota coberta
c
úni
ica) amb aï
ïllament de
e
bles unipolars o mul tipolars (tipus màne
polie
PE) i coberta de mate
erial lliur
re d'halòge
ens a base de poliole
efina,
etilè reticulat (XLP
de ba
os tòxics i corrosius
s, de desig
gnació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
aixa emissió de gaso

A DE MOSTRE
ES EN CANAL
LITZACIONS I ACCESSOR
RIS:
CRITERIS DE PRESA
litzaran el
ls assaigs a la recep
pció dels materials,
m
t tot el tr
raçat de la
a
verificant
Es real
s
i a
aleatòriame
ent un tub de cada mi
ida instal·
·lat a obra
a ja sigui
instal·lació de safates
rígid, flexible o soterrat.
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT EN CA
ANALITZACIO
ONS I
INTERPR
ACCESSO
ORIS:
Segons criteri de
e la DF, po
odrà ser ac
cceptat o rebutjat
r
to
ot o part del
d
materia
al de la
partida
a.

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
ca, l'acord
n de la
En el
l cas de que el mate
erial s'utilitzi en o
obra públic
d de Govern
x que els m
de
Gener
ralitat de Catalunya
a de 9 de juny de 199
98, exigeix
materials siguin
s
eq
quali
puguin acreditar un n
nivell de qualitat
q
quivalent, segons les
s
itat certificada o p
ea o de l'A
norme
mes aplicables als es tats membres de la U
Unió Europe
Associació Europea de
e
Lliur
re Canvi.
aterials di
També
smentats ma
isposin de l'etiqueta
a
é en aquest cas, es procurarà que els es
CEE o bé al
intius de l
ecolò
ltres disti
la
ògica europea, regul ada en el Reglament 880/1992/C
Comun
nitat Europea.
tor han de complir le
es normes U
Les c
del conduct
UNE 21característiques fís iques i mecàniques d
011 i UNE 21-022.
ibles a la seva
La co
oberta no ha de teni r variacions en el g
gruix ni d'altres def
fectes visi
super
esistent a l'abrasió.
rfície. Ha de ser re
nt sense pr
ys a l'aïll
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separa
ar fàcilmen
roduir dany
lament.
ta una cobe
orma exterior dels c
La fo
cables multipolars (r
reunits sot
erta única) ha de ser
r
raona
ablement cilíndrica.
altres defe
bles a la s
L'aïl
nir variacions del gr
ruix ni d'a
ectes visib
seva
llament no ha de ten
super
rfície.
der separar
t sense pro
s al conduc
Ha de quedar ajustat i s 'ha de pod
r fàcilment
oduir danys
ctor.
colors vàlids per a l'aïllament són (UNE
Els c
E 21089-1):
- Cab
bles unipolars:
- Com
ris
m a conductor de fas e: Marró, negre o gr
- Com
e: Blau
m a conductor neutre
- Com
rra: Llistat de groc i verd
m a conductor de ter
- Cab
u i marró
bles bipolars: Blau
- Cab
bles tripolars:
Marró
t de groc i verd
- Cab
de terra: Fase:
F
ó, Neutre: Blau, Terr
ra: Llistat
bles amb conductor d
ó i gris
- Cab
r de terra: Fase: Ne
egre, marró
bles sense conductor
- Cab
bles tetrapolars:
tat de groc
- Cab
de terra: Fase: Marr
ró, negre i gris, Te
erra: Llist
c i
bles amb conductor d
verd
d
e i gris, Neutre: Bl
lau
- Cab
bles sense conductor
r de terra: Fase: Ma
arró, negre

OPERACIONS DE CON
NTROL EN TU
UBS DE PVC PER A CANA
ALITZACIONS
S DE SERVEI
IS:
ontrol a re
ealitzar só
ón les segü
üents:
Les tasques de co
ada submini
istrament:
- En ca
- Inspecció visual de l'aspecte general de
els tubs i elements d'unió.
d
ió de les d
dades de su
ubministram
ment exigid
des (marque
es, albarà o etiquete
es).
- Comprovaci
d
certifi
icat de qua
alitat del fabricant, d'acord a les condi
icions del
- Recepció del
plec.
ió dimensio
onal (3 mo
ostres).
- Comprovaci
teixes cara
acterístiqu
ues, es rea
alitzaran els
e
següent
ts assaigs
- Per a cada tub de les mat
(UNE EN
N 50086-1):
- Resistènci
ia a compre
essió
- Impacte
- Assaig de corbat
ia a la pro
opagació de
e la flama
- Resistènci
ia al calor
r
- Resistènci
rotecció
- Grau de pr
ia a l'atac
c químic
- Resistènci
disposi de la Marca AENOR,
A
o un
na altra le
egalment re
econeguda a un
En cas de que el material d
e l'UE, s'h
ha de poder
r prescindi
ir dels ass
saigs de co
ontrol de recepció.
r
L DF ha de
La
e
país de
sol·lic
citar, en aquest
a
cas, els resul
ltats dels assaigs co
orresponent
ts al submi
inistrament
t
rebut, segons con
ntrol de pr
roducció es
stablert a la marca de
d qualitat
t del produ
ucte.
A DE MOSTRE
ES EN TUBS DE PVC PER
R A CANALIT
TZACIONS DE
E SERVEIS:
CRITERIS DE PRESA
uiran les instruccion
i
ns de la DF
F i els cri
iteris indi
icats a les
s normes UN
NE EN 50086
6-1
Es segu
i UNE E
EN 50086-2-4, juntame
ent a les normes
n
de procediment
p
t de cada assaig
a
conc
cret.
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT EN TU
UBS DE PVC PER A
INTERPR
CANALIT
TZACIONS DE
E SERVEIS:
No s'ac
cceptaran materials
m
q
que no arri
ibin a l'ob
bra correct
tament refe
erenciats i acompanya
ats
del cor
rresponent certificat
t de qualit
tat del fab
bricant.
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- Cable
es pentapol
lars:
verd

Fase
e: Marró, negre
n
i gri
is,

Neutre
e: Blau,

T
Terra:
Llis
stat de gro
oc i

UNE 2
21123-2:1999 Cables eléctricos de utiliz
zación indu
ustrial de tensión as
signada 0,6
6/1 kV.
Parte
eno reticul
lado y cubi
ierta de po
olicloruro de
e 2: Cables con aisl amiento de polietile
vinil
lo.

de l'aïllan
nt del cond
ductor (UNE
E HD-603 (1
1)):
Gruix d
CABLE
E RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
V:
ES DE DESIGNACIÓ UNE
UNE 2
zación indu
ustrial de tensión as
signada 0,6
6/1 kV.
21123-4:2004 Cables eléctricos de utiliz
Parte
eno reticul
lado y cubi
ierta de po
oliolefina.
.
e 4: Cables con aisl amiento de polietile

+-------------------------------------------------------------------+
ó (mm2) ¦1,5-16¦25-35
5¦ 50 ¦70-9
95¦ 120 ¦ 150
1
¦ 185 ¦ 240 ¦ 300
0 ¦
¦Secció
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦ 0,7
0
¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1
1 ¦ 1,2 ¦ 1,4
1
¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8
8 ¦
¦Gruix (mm)
--------------------------------------------------------------+
+-----de la cober
rta: Ha de
e complir les
l
especif
ficacions de
d la norma
a UNE-HD 60
03-1
Gruix d
Tempera
atura de l'aïllament en servei normal: <=
< 90°C
Tempera
atura de l'aïllament en curtcir
rcuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima adm
missible (c
c.a.):
- Entre
e conductor
rs aïllats: <= 1 kV
- Entre
e conductor
rs aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràn
ncies:
- Gruix
x de l'aïll
lament (UNE
E_HD 603): >= valor especifica
at - (0,1 mm
m + 10% de
el valor
especif
ficat)

OL DE RECEPCIÓ
5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
La co
ble les dad
des següent
ts:
oberta ha de portar de forma indeleble i ben visib
- Nom
arca comercial
m del fabricant o ma
- Tip
pus de conductor
- Sec
cció nominal
- Les
es de l'any
y de fabric
cació.
s dues últimes xifre
- Dis
nal d'una marca
m
i el principi de
d la següe
ent <= 30 cm.
c
stància entre el fin
OPERA
RACIONS DE CONTROL:
tasques de control a realitzar són les s
Les t
següents:
- Sol
cant els certificats i homologa
acions dels
s conductor
rs i protoc
cols de
l·licitar del fabric
prove
es.
- Con
tació tècnica submini
istrada.
ntrol de la document
- Ver
ecte
rificar l'adequació dels conductors als requisits dels proje
- Con
ntrol final d'identi ficació
- Rea
tats dels assaigs
a
rea
alitzats d'acord al q
que
alització i emissió d'informe amb result
s'esp
a d'assaigs i de quan
ntificació dels matei
ixos.
pecifica en la taula
- Ass
saigs:
ectuar a la
A la relació següent s'e
especifiquen els cont
trols a efe
a recepció de conduct
tors de
coure
ormes aplicables en c
cada cas:
e o alumini i les no
rica (REBT)
- Rigidesa dielèctr
- Resistència d'aïl lament (REBT)
- Resistència elèct
trica dels conductors
s (UNE 20003 / UNE 21
1022/1M)
t)
nal (Documentació del
l fabricant
- Control dimension
- Extinció de flama
a (UNE-EN 50266)
21123)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 2
NE-EN 50267
E 21123 / U
2)
alògens (UN
7-2-1 / UNE
UNE 2110022
- Despreniment d'ha
aigs especi
A la següent taula s'esp
pecifica el nombre de
e controls a efectuar
r. Els assa
ificats
(*) s
ons criteri de la DF quan les exigències
e
del lloc ho
h determin
ni i
seran exigibles sego
es
les c
característiques del s conductors corresp
ponguin a l'assaig
l
specificat.
t)
rica: 100% (exigit al
l fabricant
- Rigidesa dielèctr
cant)
- Resistència d'aïl lament: 100% (exigit
t al fabric
nt)
trica: 100% (exigit a
al fabrican
- Resistència elèct
g per tipus
git al fabr
- Extinció de flama
a: 1 assaig
s (*) (exig
ricant) i 1 assaig pe
er
s (*) (exigit a rece
tipus
epció)
it al fabri
icant) i 1 assaig per
r tipus
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigi
(exigit a recepció)
(*) (
nt) i 1 ass
alògens: 1 assaig per
r tipus (*) (exigit a
al fabrican
saig
- Despreniment d'ha
tipus (*) (exigit a recepció)
per t
ques iguals
tipus s'entén aquell s conductors amb car
Per t
racterístiq
s.
dran ésser els realit
tzats pel f
que hi
Els a
ecepció pod
fabricant sempre
s
assaigs exigits a re
ialitzada.
hagi una supervisió per part de la DF o empr
resa especi

ACIÓ UNE RV
V 0,6/1 kV:
CABLES DE DESIGNA
ament ha de
e ser de po
olietilé re
eticulat (X
XLPE) tipus
s DIX-3 seg
gons UNE HD
D-603-1.
L'aïlla
La cobe
erta ha de ser de pol
liclorur de
e vinil (PV
VC) del tip
pus DMV-18 segons UNE
E HD-603-1.
.
Ha de ser de colo
or negre i ha de port
tar impresa
a una franj
ja longitud
dinal de co
olor per a la
identif
ficació de la secció dels condu
uctors de fase.
f
CABLES DE DESIGNA
ACIÓ UNE RZ
Z1-K (AS) 0,6/1
0
kV:
L'aïlla
ament ha de
e ser de po
olietilé re
eticulat (X
XLPE) tipus
s DIX-3 seg
gons UNE HD
D-603-1.
La cobe
erta ha de se d'una m
mescla de material
m
te
ermoplàstic
c, sense ha
alògens, de
el tipus Z1
1, i
ha de c
complir les
s especific
cacions de la norma UNE
U
21123-4
4.
Ha de ser de colo
or verd i h
ha de porta
ar impresa una franja
a longitudi
inal de col
lor per a l
la
identif
ficació de la secció dels condu
uctors de fase.
f
NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON
istrament: En bobines
s.
Submini
tzematge: En
E llocs pr
rotegits de
e la pluja i la humit
tat.
Emmagat
3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
L:
NORMATIVA GENERAL
ecreto 842/
/2002 de 2 de agosto, por el qu
ue se aprue
eba el Regl
lamento Ele
ectrotécnic
co
Real De
de Baja
a Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003
3 Cables de
e distribuc
ción de ten
nsión asign
nada 0,6/1k
kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres
s de cobre recocido de
d sección recta circ
cular. Cara
acterística
as
02 Identifi
icación de los conduc
ctores aisl
lados de lo
os cables.
* UNE 21089-1:200
1 Marcado p
por inscrip
pción para la identif
ficación de
e los condu
uctores
UNE-EN 50334:2001
os de los cables
c
eléc
ctricos.
aislado
* UNE 21089-1:200
02 Identifi
icación de los conduc
ctores aisl
lados de lo
os cables.
UNE 21022:1982 Co
onductores de cables aislados.
e designaci
ión de los cables.
* UNE 20434:1999 Sistema de

CRITE
RESA DE MOS TRES:
ERIS DE PR
riament una
el lot d'en
Per a la realització del s assaigs, s'escolli
irà aleatòr
a bovina de
ntrega,
a exc
alitzaran a totes les
s bobines.
cepció dels assaigs de rutina que es rea
ACIONS EN C
MPLIMENT:
INTER
ATS I ACTUA
CAS D'INCOM
RPRETACIÓ DE RESULTA

ACIÓ UNE RV
V 0,6/1 kV:
CABLES DE DESIGNA
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Es real
litzarà un control ex
xtensiu de la partida
a objecte de
d control,
, i segons criteri de
e la
drà ésser acceptada
a
o rebutjada
a tota o pa
art del mat
terial que la composa
a.
DF, pod

Les t
tasques de control a realitzar són les s
següents:
gacions
- So
ol·licitar al fabric
cant els ce
ertificats de característiques
s tècniques
s i homolog
de
els materia
als.
- Co
ontrol de la
l document
tació tècni
ica submini
istrada.

RS DE COUR
RE NUS
BG38 - CONDUCTOR

- Ve
erificar qu
ue les car
racterístiq
ques dels e
elèctrodes es corres
sponguin a l'especifi
icat en
Pr
rojecte.

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
- Ve
erificar qu
ue la profu
unditat de la xarxa m
mai sigui inferior
i
a 0,5 metres.
BG380900.
- Ve
erificar se
eccions de conductors
s de terra segons la taula 1 de
el ITC-BT- 018 del RE
REBT.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
- Re
ealització i emissió d'informes
s amb resul
ltats de co
ontrols i p
proves realitzats.
Conduct
tor de cour
re electrol
lític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240
mm2 de secció.
CARACTE
ERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el mat
terial s'u
utilitzi en
n obra pú
ública, l'acord de Govern de
e la
litat de Catalunya
C
de 9 de juny
j
de 1998,
1
exige
eix que els
e
materia
als siguin
n de
General
at certific
cada o puguin acred
ditar un nivell
n
de qualitat equivalent
t, segons les
qualita
normes aplicables
s als esta
ats membre
es de la Unió
U
Europ
pea o de l'Associac
l
a de
ió Europea
Lliure Canvi.
També e
en aquest cas, es p
procurarà que els esmentats
e
materials disposin de l'etiq
queta
ecològi
ica europea
a, regulad
da en el Reglament
R
CEE o bé altres
a
distintius de
e la
880/1992/C
Comunit
tat Europea
a.
Tots el
ls fils de coure que formen l'à
ànima han de
d tenir el
l mateix di
iàmetre.
Ha de t
tenir una textura
t
ext
terior unif
forme i sen
nse defecte
es.

ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES:
Es re
ealitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de
e seccionam
ment de ter
rres.
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
ndicats
No s 'admetran seccions d
de conducto
ors i elèct
trodes de posada
p
a te
erra inferi
iors als in
al RE
REBT.
actuarà
En d
discrepànci
ies del ti
ipus de po
osada a te
erra amb l'especific
l
cat al pro
ojecte, s'a
segon
ns criteri de la DF.

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON

BG3B
B - PLATIN
NES DE COU
URE NUES

istrament: En bobines
s o tambors
s.
Submini
tzematge: En
E llocs pr
rotegits de
e la pluja i la humit
tat.
Emmagat

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
BG3BG
GE00.

3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT
ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri

i 1400 A
Plati
oure elect
trolític recuit i n
nu de fins a 1000 mm2 de secció
s
ina de co
d'int
tensitat màxima.
m
CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
Govern de la
En e
el cas de que el material s'utilitzi
i en obra pública, l'acord de
d
juny de
xigeix que
erials sig
Gener
ralitat de
e Cataluny
ya de 9 de
d
e 1998, ex
e els mate
guin de
creditar u
lent, sego
quali
itat certi
ificada o puguin ac
un nivell de qualita
tat equival
ons les
mbres de l
uropea o d
iació Euro
norme
mes aplicab
bles als e
estats mem
la Unió Eu
de l'Associ
opea de
Lliur
re Canvi.
rà que els
ts materia
in de l'et
é en aquest cas, e
També
es procurar
s esmentat
als disposi
tiqueta
ecolò
ògica euro
opea, regul
lada en el Reglamen
nt 880/1992/CEE o bé
é altres distintius de la
Comun
nitat Europea.
Ha de tenir una superfíc
cie llisa de
d secció c
constant.
ats, plecs,
tres defect
No h
ha de tenir
r esquerdes
s, rugosita
ns ni d'alt
tes que
, estries, inclusion
perju
udiquin la seva soli desa.
ies extran
No h
ha de teni
ir impures es d'òxid de sulfur
r o matèri
nyes ni d'altres pro
oductes
quími
mics utilitzats en el procés de decapatge
e.
Resis
stivitat: <= 0,017 Ohm mm2/m
Densi
itat a 20°C: >= 8,8 9 g/cm3

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
ecreto 842/
/2002 de 2 de agosto
o, por el que
q
se apr
rueba el Re
eglamento Electrotéc
cnico
Real De
de Baja
a Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Ca
ables de co
obre para líneas
l
eléc
ctricas aér
reas. Espec
cificación.
.
UNE 204
460-5-54:19
990 Instala
aciones eléctricas en
e edificio
os. Elecció
ón e insta
alación de los
materia
ales eléctr
ricos. Pues
sta a tierr
ra y conduc
ctores de protección.
p
.
5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
CONDICIONS DE MAR
RCATGE I CO
ONTROL DE LA
L DOCUMENT
TACIÓ:
Cada co
onductor ha
a de portar
r de forma indeleble i ben visi
ible les da
ades següen
nts:
- Mater
rial, secci
ió, llargàr
ria i pes del
d
conduct
tor
- Nom d
del fabrica
ant o marca
a comercial
l

CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
2.- C

- Data de fabrica
ació

Submi
ministrament: Llargàr
ria segons comanda.
sible les d
ents:
Cada platina ha de porta
ar de forma indeleble
e i ben vis
dades següe

OPERACIONS DE CON
NTROL:

________________________
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- Nom d
del fabrica
ant o marca
a comercial
l
- Secci
ió nominal
- Llarg
gària de la
a peça
Emmagat
tzematge: En
E llocs pr
rotegits de
e la pluja i la humit
tat.

UNE-E
EN 60947-3:2000 Apar
ramenta de baja tensi
ión. Parte 3: Interru
uptores, se
eccionadore
es,
inter
rruptores-seccionado
ores y combinados fus
sibles.

3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT

ICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE
CONDI
D LA DOCUM
MENTACIÓ:
La ba
en visible les dades següents:
ase ha de portar de forma indeleble i be
- Ref
de fabricant
ferència del tipus d
- Ten
nsió nominal
tensitat nominal
- Int
OPERA
RACIONS DE CONTROL:
Les t
següents:
tasques de control a realitzar són les s
- Sol
cant els certificats dels mecan
nismes empr
rats, contr
rastar la
l·licitar del fabric
docum
terials rebuts i veri
ificar l'ad
dequació al
ls requisit
ts exigits.
.
mentació amb els mat
- Con
tació tècnica submini
istrada.
ntrol de la document
rificar que la Inten
- Ver
nsitat Nominal s'adeq
qua a l'int
tensitat de
el circuit.
- Rea
ltats de co
ontrols i p
proves real
litzats.
alització i emissió d'informes amb resul
CRITE
RESA DE MOS TRES:
ERIS DE PR
Es co
omprovarà per mostre
eig la quantitat que determini la DF per cada tipus
s de mecani
isme.
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
No s'
anismes que les seves
s caracterí
ístiques el
lèctriques no siguin les
'acceptaran els meca
adequ
quades.
Quan les discrepàncies s iguin d'un altre tip
pus, segons
s criteri d
de la DF po
odrà ésser
accep
ptat o rebutjat tot o part del material.
OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N QUADRES GENERALS
G
I SUBQUADRES
S:
Les t
de qualitat de Quadre
es Generals
s, són les següents:
tasques de control d
- Sol
s dels equi
ips emprats
s, contrast
tar la
l·licitar del fabri cant els certificats
ls requisit
docum
uips i verificar l'ad
dequació al
ts del projecte.
mentació amb els equ
rials empra
- Gen
de muntatge i llistat
ts de mater
ats per a la
l construc
cció
neració d'esquemes d
- Con
tació tècnica submini
istrada
ntrol de la document
çament
- Con
oc d'emplaç
ntrol d'identificaci ó del material i llo
rea
amb
- Rea
alització i emissió d'informe amb result
tats dels assaigs
a
alitzats, d'acord
d
b el
ció dels ma
s'especifica a la ta
que s
aula d'assaigs i de q
quantificac
ateixos.
- Ass
fàbrica i normes apli
icables:
saigs a efectuar a f
gons R.E.B. T
- Resistència d'aïl lament seg
rica segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctr
l i elèctri
roteccions (Accioname
ents manual
ic) segons UNE-EN 610
008-1.
- Comprovació de pr
Inter
rruptors automàtics diferencials R.E.B.T
T.
scripcions
- Dispar de magneto
otèrmics (Per sobre i
intensitat) segons pl
lec de pres
iques documentació f
tècni
fabricant
60439-2. Co
aparamenta BT
a posta a terra segon
ns UNE-EN-6
onjunts d'a
- Continuïtat de la
UADRES GENE
BQUADRES:
ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES EN QU
ERALS I SUB
eccions.
Per q
quadres generals es realitzaran els assa
aigs a tot els circui
its i prote
subquadres el contra
Per s
actista realitzarà el
ls assaigs a tots els
s circuits i protecci
ions, a
inten
gons corbes
pció de l'assaig de dispar de magnetotèr
excep
rmics per sobre
s
nsitats seg
s de
terruptors de diferen
nt intensit
dispa
treig a int
tat
ar. Aquest assaig es realitzarà per most
ve
assaigs
Nomin
ontrol de qualitat
q
erificarà els
e
s fets pel fabricant d'un
nal. L'empresa de co
quadr
dre per tipus diferen
nt o segons criteri D
DF.
ACIONS EN C
MPLIMENT EN
I
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
CAS D'INCOM
N QUADRES GENERALS
G
UADRES:
SUBQU
t tot o par
erial de la
Segon
rt del mate
a
ns criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat
parti
ida.

CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
5.- C

nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
Real De
ecreto 842/
/2002 de 2 de agosto
o, por el que
q
se apr
rueba el Re
eglamento Electrotéc
cnico
de Baja
a Tensión. REBT 2002

APARELLS DE
D PROTECC
CIÓ I COMA
MANDAMENT
BG4 - A
BG46 - CAIXES SE
ECCIONADOR
RES FUSIBL
LES

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG46E010.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
ores fusibl
les amb fus
sibles cilí
índrics o de
d tipus ga
aniveta.
Caixes seccionado
ERÍSTIQUES GENERALS:
CARACTE
Ha de t
tenir un as
specte unif
forme i sen
nse defecte
es.
Les pec
ces de cont
tacte metàl
l·liques ha
an d'estar protegides
s de la cor
rrosió.
La caix
xa ha d'ana
ar articula
ada en l'ei
ix inferior
r de la bas
se, de form
ma que es pugui
p
obrir
r i
tancar amb facili
itat i actu
uar com a seccionador
s
r de corren
nt.
Ha de p
poder incor
rporar indi
icador de fusió.
f
No han de ser acc
cessibles l
les parts que
q
hagin d'estar
d
en tensió.
Resistè
ència a la calor: Ha
a de compli
ir
Resistè
ència mecàn
nica: Ha d
de complir
Quan el
l fusible és
é de ganiv
veta, la ba
ase ha de dur
d
unes pi
inces metàl
l·liques qu
ue subjecti
in
el fusi
ible per pr
ressió i qu
ue garantei
ixin el con
ntacte d'aq
quest amb els
e
conduct
tors.
l fusible és
é cilíndri
ic, la base
e ha de ser
r de materi
ial aïllant
t i incombu
ustible, ha
a de
Quan el
seva connex
xió a la xa
arxa i els forats pre
evistos per
r a la seva
a
portar els borns per a la s
ó.
fixació
2.- CON
NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
Submini
istrament: En caixes.
tzematge: En
E llocs pr
rotegits co
ontra els impactes,
i
l pluja, les
la
l
humitat
ts i dels
Emmagat
raigs d
del sol.
TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR

ACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCI
IÓ CATÒDIC
BGD - MATERIA
ALS PER A INSTAL·LA
CA
ERRA
BGD2
2 - PLAQUE
ES DE CONN
NEXIÓ A TE

ecreto 842/
/2002 de 2 de agosto, por el qu
ue se aprue
eba el Regl
lamento Ele
ectrotécnic
co
Real De
de Baja
a Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60269-1:20
000 Fusible
es de baja tensión. Parte
P
1: Re
equisitos generales.
g

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
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BGW - PARTS PROPORCION
P
NALS D'ACC
CESSORIS P
PER A INST
TAL·LACION
NS ELÈCTRI
IQUES
BGW3
3 - PARTS PROPORCIO
ONALS D'AC
CCESSORIS PER A CON
NDUCTORS E
ELÈCTRICS DE TENSIÓ
Ó
BAIX
XA

BGD2E010.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS
Placa d
de connexió
ó a terra d
de coure en
n forma d’e
estel (cala
ada) o d’ac
cer en form
ma d’estel
(massissa) o quad
drada (mass
sissa) de fins
f
a 1 m2
2 de superf
fície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4
mm de g
gruix.

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
BGW3B
B000.

ERÍSTIQUES GENERALS:
CARACTE
Ha de f
formar l’el
lèctrode de
el circuit de connexi
ió a terra.
.
Ha de d
disposar d’un disposi
itiu per a fixar sòli
idament el cable de la
l línea de
e terra,
mitjanç
çant una pl
laca i un v
vis; aquest
t cable ha de tenir una
u
secció mínima de 35 mm2.
ACER:
La plac
ca ha d’est
tar protegi
ida per gal
lvanització
ó en calent
t. Aquesta ha de comp
plir les
especif
ficacions de
d l’UNE-EN
N ISO 1461.
El reco
obriment ha
a de ser ll
lis, no ha de mostrar
r cap disco
ontinuïtat en la capa
a de zinc, no
ha de t
tenir taque
es, inclusi
ions de flu
ux, cendres
s o motes, apreciable
es a simple
e vista.
La supe
erfície esp
pecificada es conside
era com a superfície
s
útil de la
a placa.
Toleràn
ncies:
- Gruix
x: - 0,1 mm
m
- Super
rfície útil
l: - 0,01 m2

1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
ELEMEN
NTS
Part proporcio
onal d'acce
essoris per a conduc
ctors de coure,
c
cond
ductors d'alumini ti
ipus VV
0,6/1
1 Kv, rodons de cour
re, platines de coure
e o canalit
tzacions co
onductores.
CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
El m
material i les seves característiques ha
an de ser adequats
a
p
per a: cond
ductors de coure,
condu
ductors de coure nu
us, conduc
ctors d'al umini, rod
dons de c
coure, pla
atines de coure,
litzacions o conduct
canal
tors de seg
guretat, i no han de
e fer dismi
minuir, en cap cas, l
la seva
itat i bon funcionam
quali
ment.
2.- C
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE

NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON

Submi
ministrament: A
e lliuram
ment han de
const
tar les caracterís
l' albarà
de
stiques
d'ide
dentificació següents :
- Ma
aterial
- Ti
ipus
- Di
iàmetre o d'altres
d
di
imensions
ts contra els impactes, la pl
s protegit
Emmag
gatzematge: En llocs
luja, les humitats i dels
s del sol.
raigs

Submini
istrament: Per unitat
ts, empaque
etades en caixes.
c
tzematge: En
E el seu e
embalatge, protegida contra els
s impactes.
.
Emmagat
TERIS D’AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l’elem
ment
Unitat d’amidamen
i d’amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l’obra
Criteri

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR

cessoris ne
al munt
Unita
njunt d'acc
ecessaris per
p
tatge d'1 m de conduc
ctor de
at composada pel con
nductor d' alumini, d'1
m de r
coure
e, d'1 m de conduct
tor de coure nu, d'1
1 m de con
d
rodó de
ió o d'1 m de conduct
tor de segu
coure
canalitzaci
uretat.
e, d'1 m de platina de coure, d'1 m de c

ecreto 842/
/2002 de 2 de agosto, por el qu
ue se aprue
eba el Regl
lamento Ele
ectrotécnic
co
Real De
de Baja
a Tensión. REBT 2002
UNE-EN ISO 1461:1
1999 Recubr
rimientos galvanizado
g
os en calie
ente sobre productos acabados d
de
E
ciones y mé
étodos de ensayo.
e
hierro y acero. Especificac

ATORI
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
4.- N
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co

NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
5.- CON
OPERACIONS DE CON
NTROL:
ontrol a re
ealitzar só
ón les segü
üents:
Les tasques de co
rol de la documentaci
d
ió tècnica subministr
rada.
- Contr
- Verif
ficar que les
l
caracte
erístiques dels elèct
trodes es correspongu
c
uin a l’esp
pecificat e
en
Project
te.
- Verif
ficar que la
l profundi
itat de la xarxa mai sigui infe
erior a 0,5
5 metres.
- Verif
ficar secci
ions de con
nductors de
e terra seg
gons la tau
ula 1 del ITC-BTI
018
8 del REBT.
.
- Reali
ització i emissió
e
d’i
informes am
mb resultat
ts de contr
rols i prov
ves realitz
zats.
A DE MOSTRE
ES:
CRITERIS DE PRESA
litzarà mes
sura al pon
nt de compr
rovació o caixa
c
de se
eccionament
t de terres
s.
Es real
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D’INCOMPLI
IMENT:
INTERPR
No s’ad
dmetran sec
ccions de c
conductors i elèctrod
des de posa
ada a terra
a inferiors
s als indic
cats
al REBT
T.
En disc
crepàncies del tipus de posada a terra am
mb l’especi
ificat al projecte,
p
s
s’actuarà
segons criteri de
e la DF.

CIONS D'EN
LS PER A I
INSTAL·LAC
NLLUMENAT
BH - MATERIAL
ONTROL I R
BHG - EQUIPS DE COMAND
DAMENT, CO
REGULACIÓ
ER A CENTR
MANDAMENT
BHGW
W - MATERI
IALS AUXI
ILIARES PE
RES DE COM
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
BHGWU
WU001.
ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
exió i mun
r a armari
tecció i c
Petit
l auxiliar
r de conne
ntatge per
is de prot
control
t material
d'enl
llumenat públic
CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
stiques han
dequats per
ls de prote
El ma
material i les seves caracterís
n de ser ad
r a aparell
ecció i
no ha
a qualitat i bon func
cionament.
an de fer disminuir, en cap cas, la seva
2.- C
CONDICIONS DE SUBMIN
NISTRAMENT I EMMAGATZ
ZEMATGE
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_______________________
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istrament: A
l'alb
barà
de lliurament
t han
de
e constar
les
característi ques
Submini
tificació següents:
s
d'ident
- Mater
rial
- Tipus
s
- Diàme
etre o d'al
ltres dimen
nsions
Emmagat
tzematge: En
E llocs p
protegits contra els
s impactes, la pluja, les humitats i dels
raigs d
del sol.

NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
4.- N

3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT

punts de control més destacables són els
Els p
s següents:

Unitat composada pel conjunt d'accessoris
ció i contr
rol d'enllu
umenat públ
lic
protecc

ne
ecessàris

per

al

untatge
mu

d'
'un

armari
i

No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co
5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL DE RECEPCIÓ
OPERA
RACIONS DE CONTROL:

- Re
ecepció del
l certifica
at de garan
ntia del fa
abricant.

de

- In
nspecció vi
isual del m
material a la seva re
ecepció.

4.- NOR
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI

- Co
omprovacion
ns geomètri
iques i de dimensions
s.

ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.
No hi h

- Co
omprovació del gruix i uniformi
itat dels r
recobriment
ts i/o pint
tura.
ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES:

ATERIALS PER
P
A EQUI
IPAMENTS FIXOS
F
BQ - MA
BQ1 - B
BANCS
BQ11 - BANCS DE FUSTA

Els c
controls indicats s' aplicaran a la total
litat dels elements s
subministra
ats.
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
dicions
No s
s'acceptara
an element
ts de mobi
iliari urb
bà que inc
compleixin alguna de
e les cond
indic
cades o que arribin a l'obra sense el ce
ertificat de
d garantia
a correspon
nent.

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ113251,BQ11GC10
0.
1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS

BQ2 - PAPERER
RES
BQ21
1 - PAPERE
ERES TRABU
UCABLES

Bancs d
de fusta tr
ropical pin
ntats i env
vernissats amb suport
ts de fosa o de passa
amà.
CARACTE
ERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'e
estar forma
ats amb ple
etines d'es
structura i de reforç
ç, seient i respatlle
er de llis tons
de fust
ta de Guine
ea, amb els
s cantells roms, fix
xats a l'es
structura amb
a
cargols
s passadors
s de
pressió
ó cadmiats, de cap es
sfèric.
No s'ha
an d'apreci
iar esquerd
des, exfoli
iacions ni desprenime
ents del re
ecobriment.
.
L'acaba
at de la fusta ha de
e ser dues
s capes de pintura sintètica,
s
amb una capa
c
prèvia
a de
prepara
ació.
L'estru
uctura metà
àl·lica ha de tenir un acabat
t amb una mà de pint
tura antio
oxidant i dues
d'esmal
lt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs
e
r
roscats
per
r a l'ancor
ratge.
cops o defe
ectes super
rficials.
El conjunt no ha de tenir c
ria dels es
spàrrecs: >= 25 mm
Llargàr
Toleràn
ncies:
- Dimen
nsions: ± 20 mm
- Separ
ració entre
e llistons:
: ± 1,5 mm
m
- Paral
l·lelisme entre
e
llist
tons: ± 2 mm (no acu
umulatius)
- Guerx
xament dels
s llistons:
: ± 2 mm/m
m

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
BQ21B
BC60.
ELEMEN
1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
NTS
intada amb base perfo
orada, vore
ides i supo
reres trabucables de
Paper
e planxa pi
es arrodoni
orts de
tub.
CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
de pla
donada dobl
a part supe
El c
cilindre de
e la papere
era ha de ser
s
anxa rebord
lement a la
erior i
a de tenir
de p
planxa perf
forada a l
la base. Ha
r uns reforços en el
ls punts de
d subjecci
ió dels
in el gir d
erera i una
supor
rts. Els suports
s
han
n de tenir elements quepermeti
de la pape
a tanca
per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superfíci e llisa i uniforme.
niments del
ent.
No s'
uerdes, exfoliacions ni despren
l recobrime
'han d'apreciar esqu
Ha d'
d'anar acabada amb un
na mà de pintura anti
ioxidant i dues d'esm
malt.
da per tal que, en encastar-lo
Els tubs de su
uport han de tenir la
l llargàri
e
os a la
ia adequad
di a 80 cm del terra.
base d'ancoratge, la par
rt superior de la pap
perera qued
ra respecte
rt ha d'es tar situat
t en el se
El p
punt de rotació de l
la paperer
e al supor
eu terç
super
rior.
su
s.
El co
d
uperficials
onjunt no ha de teni r cops o defectes
Alçàr
ria: 50 cm
Tipus
s d'acer: S235JR
Gruix
x de la planxa metàl ·lica: 1 mm
Gruix
orada: 1 mm
m
x de la planxa perfo
Toler
ràncies:
- Di
imensions: ± 10 mm

2.- CON
NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
istrament: Embalats.
Submini
tzematge: En
E
el seu embalatge
e fins a la seva col·locació
c
ó, de mane
era que no
o es
Emmagat
deformi
in i en llo
ocs protegi
its d'impac
ctes.
3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri
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NDICIONS DE
E SUBMINIST
TRAMENT I EMMAGATZEMA
E
ATGE
2.- CON
istrament: Embalades.
Submini
tzematge: En
E
el seu embalatge
e fins a la seva col·locació
c
ó, de mane
era que no
o es
Emmagat
deformi
in i en llo
ocs protegi
its d'impac
ctes.
TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
nt: la indi
icada a la descripció
ó de l'elem
ment
Unitat d'amidamen
i d'amidame
ent: quanti
itat necess
sària submi
inistrada a l'obra
Criteri
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
No hi h
ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.
NDICIONS DE
E CONTROL D
DE RECEPCIÓ
Ó
5.- CON
NTROL:
OPERACIONS DE CON
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:
Els pun
- Recep
pció del ce
ertificat d
de garantia
a del fabri
icant.
- Inspe
ecció visua
al del mate
erial a la seva recep
pció.
- Compr
rovacions geomètrique
g
es i de dim
mensions.
- Compr
rovació del
l gruix i u
uniformitat
t dels reco
obriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
Els con
ntrols indi
icats s'apl
licaran a la
l totalita
at dels ele
ements subm
ministrats.
.
INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
No s'ac
cceptaran elements de mobilia
ari urbà que
q
incomp
pleixin al
lguna de les
l
condic
cions
indicad
des o que arribin
a
a l
l'obra sens
se el certi
ificat de garantia
g
co
orresponent
t.

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
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____________
____________
____________
____________
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____________
____________
____________
___________
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D - ELE
EMENTS COM
MPOSTOS
D0 - EL
LEMENTS CO
OMPOSTOS B
BÀSICS
D06 - F
FORMIGONS SENSE ADD
DITIUS
D060 - Familia 060
0

D07 - MORTERS
S I PASTES
S
D070
0 - MORTER
RS SENSE A
ADDITIUS

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A
A4D1,D070A
A8B1.

D060M022,D060Q021
1.

1.- D
DEFINICIÓ I CARACTER
RÍSTIQUES DELS
D
ELEMEN
NTS

1.- DEF
FINICIÓ I CARACTERÍST
C
TIQUES DELS
S ELEMENTS

Mescl
mb sorra, c
ciment, aig
gua i calç si és el cas.
c
la feta am

Mescla de ciment
t amb pos
ssibilitat de contenir addici
ions, gran
nulats, so
orra, aigu
ua i
additiu
us, en el seu
s
cas, el
laborada a l'obra amb
b formigone
era, d'ús no
n estructu
ural.
La mesc
cla ha de ser
s
homogèn
nia i sense
e segregaci
ions.
No s'ad
dmet cap ad
ddició que no sigui cendres
c
vol
lants o fum
m de sílice
e.
Els com
mponents de
el formigó, la seva dosificaci
ió, el pro
océs de fa
abricació i el trans port
han d'e
estar d'aco
ord amb les
s prescripc
cions de l'EHE-08.
Assenta
ament en el
l con d'Abr
rams (UNE 83313):
8
- Consi
istència se
eca: 0 - 2 cm
- Consi
istència pl
làstica: 3 - 5 cm
istència to
ova: 6 - 9 cm
- Consi
istència fl
luida: 10 - 15 cm
- Consi
ó aigua-cim
ment: <= 0
0,65
Relació
Conting
gut de cime
ent: <= 40
00 kg/m3
Per als
s formigons
s amb addi
icions, el contingut d'addicions en estr
ructures d'
'edificació
ó ha
de comp
plir:
- Cendr
res volants
s: <= 35% pes de cim
ment
- Fum d
de sílice: <= 10% pe
es de cimen
nt
Toleràn
ncies:
- Assen
ntament en el con d'A
Abrams:
- Consistènc
cia seca: Nul·la
- Consistènc
cia plàstic
ca o tova: ± 10 mm
cia fluida: ± 20 mm
- Consistènc

CARAC
ACTERÍSTIQUES GENERAL
LS:
Tipus
s de ciment:
- Ci
iments comu
uns excepte
e els tipus
s CEM II/A
- Ci
iments de ram
r
de pale
eta MC
- Ci
iments blan
ncs BL, qua
an ho reque
ereixi l'ex
xigència de
e blancor
Morte
ers per a fàbriques:
- Re
esistència a compress
sió: <= 0,
,75 x Resis
stència a compressió
c
de la peça
- Morter or
rdinari (UN
NE-EN 998-2
2) en fàbri
ica no arma
ada: >= M1
1
rdinari (UN
NE-EN 998-2
2) en fàbri
ica armada:
: >= M5
- Morter or
e junt prim
m o morter lleuger (U
UNE-EN 998-2): >= M5
5
- Morter de
Ha d'
d'estar pastat de for
rma que s'obtingui un
na mescla homogènia
h
i sense seg
gregacions.
.
2.- C
CONDICIONS D'EXECUCI Ó I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elabor
ració i la
a utilitzac
ció del mo
orter, la temperatura
t
a ambient ha d'estar
r entre
5°C i 40°C.
morter.
ormigonera ha d'esta
La fo
ar neta abans de l'el
laboració del
d
mposició di
'han de mesclar mort
No s'
ters de com
iferent.
S'ha d'aplicar abans que
e passin 2 h des de l
la pastada.
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
m3 de volum necessari el aborat a l'obra.

NDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZ
ZACIÓ
2.- CON

ATORI
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA

l'elaboraci
ió i la uti
ilització d
ons, la tem
mperatura ambient
a
ha d'estar e ntre
Per a l
de formigo
5°C i 40°C.
No s'ha
an de barre
ejar formig
gons fresco
os fabricat
ts amb cime
ents incomp
patibles en
ntre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi comen
nçat l'ador
rmiment.
ps màxim en
ntre l'addi
ició de l'a
aigua al ciment
c
i al
ls granulat
ts, i la co
ol·locació del
El temp
formigó
ó, no pot ser
s
superio
or a una ho
ora i mitja
a.
Com a o
orientació l'inici de
e l'adormim
ment es sit
tua aproxim
madament en
n 1,5 h.
La form
migonera ha
a d'estar n
neta abans de comença
ar l'elabor
ració del formigó.
f
L'ordre
e d'abocada
a dels mate
erials ha de
d ser: apr
roximadamen
nt la meita
at de l'aig
gua, el ci ment
i la so
orra simult
tàniament, la grava i la resta de l'aigua
a.
Els add
ditius flui
idificants, superflui
idificants i inhibido
ors de l'ad
dormiment s'han
s
d'af
fegir
a l'aig
gua abans d'introduir
d
r-la a la formigonera
f
a.
L'addit
tiu coloran
nt s'ha d'a
afegir a la
a formigone
era juntame
ent amb el ciment i els
e
granula
ats.

go Técnico
Real Decreto 314/2006,
3
de 17 de marzo, po
or el que se aprueba
a el Códig
o de la
tructural F
-SE-F.
Edifi
icación Parte 2. Doc
cumento Básico de Seg
guridad est
Fábrica DB5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL D'EXECUCIÓ
OPERA
RACIONS DE CONTROL:
tasques de control a realitzar són les s
Les t
següents:
cions de s
el certifi
subministrament i r
- In
nspecció visual
v
de les condic
recepció de
icat de
d a les ex
plec d
ons, incloe
qu
ualitat del
l fabrican
nt, d'acord
xigències del
d
de condicio
ent els
stència a c
re
esultats co
orresponent
ts de resis
compressió (UNE EN 10
015-11).

3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT
volum neces
ssari elabo
orat a l'ob
bra.
m3 de v

s resultat
btes de l
En c
cas de no
o presenta
ar aquests
ts, o que la DF t
tingui dub
la seva
bre el mat
ut, a càrr
repre
esentativitat, es re
ealitzaran aquests a
assaigs sob
terial rebu
rec del
ractista.
contr

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR

ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES:

Real De
ecreto 1247
7/2008, de 18 de jul
lio, por el
l que se aprueba
a
la Instrucció
ón de Horm
migón
Estruct
tural (EHE-08).

ns de la DF
Els c
controls s'han de re
ealitzar segons les i
instruccion
F.
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F - PAR
RTIDES D'O
OBRA D'URB
BANITZACIÓ
Ó
F2 - DE
EMOLICIONS
S, MOVIMEN
NTS DE TER
RRES I GESTIÓ DE RESIDUS
R
F21 - D
DEMOLICION
NS
F219 - DEMOLICIO
ONS D'ELEM
MENTS DE VIALITAT
V

L'exe
ecució del
ls treball
ls no han de produ
uir desperfectes, mo
olèsties o perjudic
car les
const
truccions, bens o pe
ersones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formaci
ió de pols
s, pel que cal regar
r les parts
s que s'ha
agin de dem
molir i
carre
egar.
En c
cas d'impre
evistos (te
errenys inu
undats, olo
ors de gas, etc.) o quan l'end
derrocament
t pugui
afect
tar les construccion
ns veïnes, s'han de s
suspendre les
l
obres i avisar a la DF.
L'ope
s
de fe
er amb les precauci
ions neces
ssàries, p
per tal
eració de càrrega de runa s'ha
d'aco
guretat suf
ficients.
onseguir les condici ons de seg
S'han
nar els ele
ements que
e puguin en
ntorpir els treballs
s de retirada i càrr
rega de
n d'elimin
runa.
.
S'ha de complir la nor
rmativa vig
gent en ma
atèria med
diambiental
l, de segu
uretat i s
salut i
d'emm
mmagatzematge i trans port de productes de
e construcc
ció.

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219FBA
A0,F2191305
5,F2194JJ1,F2194JK1,F
F2194JL5,F2
2194XJ1,F21
194XK1,F219
94XL5,F2192
2C06.
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
DE LES PAR
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
ció d'eleme
ents de v
vialitat, arrencada de pavime
ents o sol
leres o desmuntatge
d
e de
Demolic
pavimen
nts.
Tall fe
et amb maqu
uina tallaj
junts en un
u paviment
t que s'ha de demoli
ir, per tal
l de delim
mitar
la zona
a afectada, i que e
en fer la demolició els límit
ts del pav
viment que
e resti si guin
rectes i uniforme
es.
S'han c
considerat els elemen
nts següent
ts:
- Vorad
da col·loca
ada sobre t
terra o for
rmigó
- Rigol
la de formi
igó o de pa
anots col·l
locats sobr
re formigó
- Pavim
ment de for
rmigó, pano
ots, llambo
ordins o me
escla bituminosa
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
- Prepa
aració de la
l zona de treball
- Demol
lició de l'
'element am
mb els mitj
jans adient
ts
- Tross
sejament i apilada de
e la runa

UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U
RROC D'ESGLAÓ, ARREN
ENDER
NCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocad
da, segons les especi
ificacions de la DT.
ENDER
VIMENT:
RROC O FRESAT DE PAV
m2 de paviment realment enderrocat, segons l
les especif
ficacions d
de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de
e llargàri
ia executa
ada realment, amidad
da segons les
compr
rovada i acceptada e
expressament per la D
DF.

espe
ecificacion
ns

del

pro
ojecte,

NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
4.- N
ALS:
CONDICIONS GENERA
star feta al
a lloc in
ndicat a la
a DT, amb les modifi
icacions in
ntroduides al replan
nteig
Ha d'es
previ, aprovades per la DF.
terials han
n de quedar
r suficient
tment trossejats i apilats
a
per
r tal de fa
acilitar-ne
e la
Els mat
càrrega
a, en funci
ió dels mit
tjans de qu
uè es dispo
osin i de les
l
condici
ions de tra
ansport.
Els mat
terials han
n de queda
ar apilats i emmagatz
zemats en funció de l'ús a qu
ue es dest
tinin
(transp
port a aboc
cador, reut
tilització, eliminaci
ió en obra, etc.).
Un cop acabats el
ls treballs
s, la base ha de qued
dar neta de
e restes de
e material.
.
ncies d'exe
ecució:
Toleràn
- Repla
anteig: ± 10 mm

or la que s
ipciones té
den de 6 de
* Ord
d febrero de 1976 po
se aprueba el Pliego de prescri
écnicas
gener
rales para obras de carreteras y puentes
s (PG 3/75)
ayo, por la
dos artícul
* Or
rden FOM/13
382/2002 de
e 16 de ma
a que se actualizan
a
determinad
los del
s de carret
entes relat
plieg
go de prescripciones
s técnicas generales para obras
teras y pue
tivos a
iones.
la co
onstrucción de expla
anaciones, drenajes y cimentaci
ecnológica
* Or
rden de 10
0 de febre
ero de 1975 por la
a que se aprueba la
a Norma Te
no. Desmont
iciones
Edifi
icación: NTE-ADD/197 5 Acondicionamiento del terren
tes. Demoli

de la

2.- CON
NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ

'ELEMENTS DE SEGURE
ETAT, PROT
F21B
B - ARRENC
CADA O DEM
MOLICIÓ D'
TECCIÓ I SENYALITZA
S
ACIÓ

No s'ha
a de trebal
llar amb pl
luja, neu o vent supe
erior als 60
6 km/h.
S'ha de
e seguir l'ordre de t
treballs pr
revist a la
a DT.
El cont
tractista ha
h d'elabor
rar un prog
grama de tr
reball que ha de ser aprovat pe
er la DF a
abans
d'inici
iar els tre
eballs, on s'ha d'esp
pecificar, com a míni
im:
de d'enderr
roc i fases
s
- Mètod
- Estab
bilitat de les constr
ruccions en
n cada fase
e, apuntalaments necessaris
- Estab
bilitat i protecció de les con
nstruccions
s i element
ts de l'en
ntorn i els
s que s'han
n de
conse
ervar
- Mante
eniment i substitució
s
ó provision
nal dels se
erveis afectats pels treballs
- Mitja
ans d'evacu
uació i esp
pecificació
ó de les zo
ones d'abocament dels productes d'enderr
roc
- Crono
ograma dels
s treballs
- Paute
es de contr
rol i mesur
res de segu
uretat i sa
alut
La par
rt per a enderroca
ar no ha de tenir
r instal·l
lacions en
n servei (aigua, gas,
electri
icitat, etc
c.).
iment no ha
h de teni
ir conducte
es d'insta
al·lació en
n servei a la part per arren
ncar,
El pavi
s'han de desmunt
tar els a
aparells d'instal·la
d
ació i de
e mobiliar
ri existen
nts, així com
vol element
t que pugui
i destorbar
r la feina.
qualsev
S'han d
de protegi
ir els ele
ements de servei púb
blic que puguin
p
res
sultar afectats per les
obres.
a afectada per les ob
bres ha de quedar con
nvenientmen
nt senyalit
tzada.
La zona

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
F21B3
3001.
CUTADES
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC

ts de segur
otecció i senyalitza
ació, amb m
Demol
esmuntatge d'element
retat, pro
mitjans
lició o de
mecàn
nics i càrrega sobre
e camió.
n considerat els tip
S'han
pus següents:
etat flexib
lició d'anc
- De
esmuntatge de barrera
a de segure
ble i demol
coratges clavats a te
erra
guretat fle
- De
esmuntatge de barrer
ra de seg
exible i demolició d'ancoratges amb b
base de
fo
ormigó
at rígida d
- De
emolició de
e barrera d
de segureta
de formigó
a
- De
esmuntatge de barana metàl·lica
es
- De
esmuntatge de reixa i ancoratge
t
- De
esmuntatge de senyal de trànsit
ecució de la unitat d'obra inclou les op
L'exe
peracions següents:
s
l
- Pr
reparació de
d la zona de treball
itjans adie
- En
nderroc de l'element amb els mi
ents
________________________
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________________
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- Tall d'armadure
es i elemen
nts metàl·l
lics
sejament i apilada de
e la runa
- Tross
- Càrre
ega de la runa
r
sobre el camió
CONDICIONS GENERA
ALS:
Les res
stes de la demolició han de qu
uedar sufic
cientment trossejades i apilad
des per tal
l de
facilit
tar-ne la càrrega,
c
en
n funció dels
d
mitjan
ns de què es
e disposi i de les condicions
s de
transpo
ort.
Els ele
ements desm
muntats han
n de quedar
r apilats per
p
tal de facilitar-ne la càrr
rega.
Els mat
terials han
n de queda
ar apilats i emmagatz
zemats en funció de l'ús a qu
ue es dest
tinin
(transp
port a aboc
cador, reut
tilització, eliminaci
ió en obra, etc.).
Un cop acabats els
e
trebal
lls, la ba
ase ha de quedar neta
n
de re
estes de material
m
i en
ions d'ús.
condici

F21DQ
QU02,F21D3KK1.
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
CUTADES
mitjans
Demol
e formen pa
art d'una x
xarxa de sanejament o de drena
atge, amb m
lició d'elements que
manua
als o mecànics.
S'han
ements següents:
n considerat els ele
- Cl
laveguera, clavegueró
ó o cuneta de formigó
ó amb o sen
nse solera de formigó
- Po
ou, emborna
al o interc
ceptor de maó
m
amb o s
sense soler
ra de formi
igó
- Ca
anonada d'a
acer corrug
gat de 200 cm de diàm
metre com a màxim
L'exe
ecució de la unitat d'obra inclou les op
peracions següents:
s
- Pr
reparació de
d la zona de treball
l
- En
nderroc de l'element amb els mi
itjans adie
ents
- Ta
all d'armad
dures i ele
ements metà
àl·lics
- Tr
rossejament
t i apilada
a de la run
na
- Cà
àrrega de la
l runa sob
bre el cami
ió

NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON
No s'ha
a de trebal
llar amb pl
luja, neu o vent supe
erior als 60
6 km/h.
S'ha de
e seguir l'ordre de t
treballs pr
revist a la
a DT.
S'han d
de separar les bandes
s i els te
erminals, treient
t
primer els elements
e
d'
'unió, pern
ns i
femelle
es, i despr
rés les pec
ces separad
dores.
S'han d
de protegi
ir els ele
ements de servei púb
blic que puguin
p
res
sultar afectats per les
obres.
La zona
a afectada per les ob
bres ha de quedar con
nvenientmen
nt senyalit
tzada.
L'execu
ució dels treballs no han de
e produir desperfec
ctes, molès
sties o perjudicar
p
les
constru
uccions, be
ens o perso
ones de l'e
entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel
p
que ca
al regar le
es parts que
q
s'hagin
n de demoli
ir i
ar.
carrega
En cas d'imprevis
stos (terre
enys inunda
ats, olors de gas, etc.)
e
o qua
an l'enderr
rocament p
pugui
afectar
r les const
truccions v
veïnes, s'h
han de susp
pendre les obres i av
visar a la DF.
L'opera
ació de cà
àrrega de runa s'ha
a de fer amb les precaucions
p
s necessàr
ries, per tal
d'aconseguir les condicions
s de segure
etat sufici
ients.
d'eliminar els elements que pu
uguin entor
rpir els treballs
t
de
e retirada
a i càrrega
a de
S'han d
runa.
S'ha de
e complir la normat
tiva vigent
t en matèr
ria mediam
mbiental, de
d seguret
tat i salu
ut i
d'emmag
gatzematge i transpor
rt de produ
uctes de co
onstrucció.
.

CONDI
ICIONS GENERALS:
Els materials han de que
edar sufici
ientment tr
rossejats i apilats per tal de
e facilitar
r-ne la
ega, en funció dels mitjans de què es di
càrre
isposin i de
d les cond
dicions de transport.
.
estinin
Els materials han de que
edar apila
ats i emmag
gatzemats en funció de l'ús a que es de
(tran
reutilització, elimin
nació en ob
bra, etc.).
nsport a abocador, r
Un co
alls, la base ha de q
quedar neta
a de restes
s de materi
ial.
op acabats els treba
2.- C
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
No s'
b pluja, neu o vent s
superior al
ls 60 km/h.
'ha de treballar amb
S'ha de seguir l'ordre d
de treballs previst a la DT.
t s'ha de f
ativament a ambdós co
ostats, de manera
L'exc
fer alterna
cavació del terreny circumdant
que m
mantinguin el mateix
x nivell.
Ha d'
d'estar fora de serve
ei.
mb l'elemen
uedar obtur
Quals
nt ha de qu
rada.
sevol conducció que empalmi am
ue puguin resultar afectats
p
S'han
n de protegir els elements de
d servei públic qu
a
per les
obres
s.
tment senya
La zo
alitzada.
ona afectada per les obres ha de quedar convenient
L'exe
ls treball
ls no han de produ
uir desperfectes, mo
olèsties o perjudic
car les
ecució del
const
truccions, bens o pe
ersones de l'entorn.
s, pel que cal regar
r les parts
agin de dem
S'ha d'evitar la formaci
ió de pols
s que s'ha
molir i
carre
egar.
undats, olo
derrocament
En c
cas d'impre
evistos (te
errenys inu
ors de gas, etc.) o quan l'end
t pugui
obres i avisar a la DF.
afect
tar les construccion
ns veïnes, s'han de s
suspendre les
l
de fe
ssàries, p
L'ope
s
er amb les precauci
ions neces
per tal
eració de càrrega de runa s'ha
guretat suf
d'aco
ficients.
onseguir les condici ons de seg
La ru
ctar abans de ser tra
ansportada.
una s'ha de desinfec
e puguin en
S'han
n d'elimin
nar els ele
ements que
ntorpir els treballs
s de retirada i càrr
rega de
runa.
.
gent en ma
diambiental
uretat i s
S'ha de complir la nor
rmativa vig
atèria med
l, de segu
salut i
ció.
d'emm
mmagatzematge i trans port de productes de
e construcc

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
TATGE O DEM
MOLICIÓ DE BARRERA DE
E SEGURETAT
T, BARANA O BALAUSTRA
ADA:
DESMUNT
m de ll
largària re
ealment des
smuntada o enderrocad
da, segons les especi
ificacions de la DT.
DESMUNT
TATGE DE RE
EIXA:
m2 real
lment execu
utat, amida
at segons les
l
especif
ficacions de
d la DT.
DESMUNT
TATGE DE SE
ENYAL DE TR
RÀNSIT O AR
RRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantit
tat realmen
nt executad
da segons les
l
especif
ficacions de
d la DT.
4.- NOR
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
* Orden
n FOM/1382/
/2002 de 16
6 de mayo, por la qu
ue se actu
ualizan det
terminados artículos del
pliego de prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales par
ra obras de
e carretera
as y puente
es relativ
vos a
d explanac
ciones, dre
enajes y ci
imentacione
es.
la construcción de

CLAVE
VEGUERÓ, CA
ANONADA, IN
NTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACI
IÓ:
ent,
m d
de llargàr
ria realme
ent enderrocat, am
midat per l'eix d
de l'eleme
espec
cificacions de la DT
T.

segon
ns

les

POU:
ficacions d
m de fondària realment e
enderrocada, segons l
les especif
de la DT.

F21D - DEMOLICIO
ONS D'ELEM
MENTS DE SANEJAMEN
S
T I DRENA
ATGE
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMBOR
RNAL:
ecificacion
T.
Unita
ns les espe
ns de la DT
at de quantitat real ment executada segon
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La zo
ona afectada per les obres ha de quedar convenient
tment senya
alitzada.
Cal prendre les
l
mesure
es de precaució nec
cessàries per acons
seguir une
es condici
ions de
segur
retat suficients i e
evitar dany
ys a les co
onstruccion
ns pròximes
s.
S'han
alar els el
lements que
e hagin de conservar
r-se intact
tes, segons
s s'indiqui
i en la
n de senya
Docum
mentació Tècnica o, en el seu defecte, l
la DF.
treballs s'han de fe
Els t
er de manera que mole
estin el mí
ínim possib
ble als afe
ectats.
S'ha d'evitar la formaci
ió de pols
s, pel que cal regar
r les parts
s que s'ha
agin de dem
molir i
carre
egar.
En c
cas d'impre
evistos (ol
lors de ga
as, etc.) o quan les
s operacion
ns que es realitzin puguin
afect
tar les construccion
ns veïnes, s'han de s
suspendre les
l
obres i avisar a la DF.
eració de càrrega de runa s'ha
L'ope
s
de fe
er amb les precauci
ions neces
ssàries, p
per tal
d'aco
guretat suf
ficients.
onseguir les condici ons de seg
S'han
nar els ele
ements que
e puguin en
ntorpir els treballs
s de retirada i càrr
rega de
n d'elimin
runa.
.
El t
transport s'ha de re
ealitzar en
e un vehi
icle adequat, per al
l material
l que es d
desitgi
sportar, proveït del s elements que calen
trans
n per al se
eu desplaça
ament corre
ecte.
Duran
nsport s'h
ha de prote
egir el ma
aterial per
rquè no es
s produeixi
in pèrdues
s en el
nt el tran
traje
ecte.
En c
cas d'utili
ització d' abocador, el contra
actista no podrà abo
ocar material proced
dent de
ament esti
l'obr
ra sense que prèvia
igui aprov
vat l'abocador pel Director d'Obra i per la
comis
ediambiental, en el c
cas que est
tigui const
tituïda.
ssió de seguiment me

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
* Orden
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
* Orden
n FOM/1382/
/2002 de 16
6 de mayo, por la qu
ue se actu
ualizan det
terminados artículos del
pliego de prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales par
ra obras de
e carretera
as y puente
es relativ
vos a
d explanac
ciones, dre
enajes y ci
imentacione
es.
la construcción de

TGES I ARR
RENCADES D'INSTAL·
D
LACIONS D'ENLLUMEN
NAT
F21H - DESMUNTAT

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21H1A41.
DE LES PAR
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
Arrenca
ada, desmun
ntatge i en
nderroc, cà
àrrega i tr
ransport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·loc
cació d'ele
ements d'in
nstal·lacio
ons de gas, elèctriqu
ues, lampis
steria o d'
'enllumenat
t.
S'han c
considerat les unitat
ts d'obra següents:
s
- Arren
ncada de ll
lum superfi
icial
- Desmu
untatge de llum super
rficial
- Desmu
untatge de fanal
- Desmu
untatge de braç mural
l
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
- Opera
acions de preparació
p
- Desco
onnexió de la xarxa d
d'alimentac
ció, i prot
tecció dels terminals, en el seu cas
- Desmu
untatge o arrencada
a
d
dels elemen
nts
- Ender
rroc dels fonaments
f
s
si es el ca
as
- Netej
ja de la su
uperfície d
de les rest
tes de runa
a
- Càrre
ega, transp
port i des
scàrrega a les zones autoritzades d'aboc
cament de la
l runa i dels
mater
rials de re
ebuig gener
rats i cond
dicionament
t de l'abocador
- Càrre
ega, transp
port al ma
agatzem o lloc
l
de nov
va utilitz
zació dels materials que indica
a la
DT, d
descàrrega i classifi
icació
CONDICIONS GENERA
ALS:
Els mat
terials han
n de queda
ar apilats i emmagatz
zemats en funció de l'ús a qu
ue es dest
tinin
(transp
port a aboc
cador, reut
tilització, eliminaci
ió en obra, etc.).

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
ARREN
ONS ELÈCTRIQUES O D'E
ENLLUMENAT:
NCADA D'INSTAL·LACIO
Unita
at d'eleme
ent realmen
nt desmunta
at, inclòs l'enderro
oc dels sup
ports i fo
onaments si
i es el
cas, amidat segons les e
especificacions de la
a DT.
ATORI
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
4.- N
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co

F22 - MOVIMEN
NTS DE TER
RRES
F222
2 - EXCAVA
ACIONS DE RASES I POUS
P
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
F2225
5632.
CUTADES
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC

NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON

i po
naments, o de pas d'instal·la
Conju
racions pe
er obrir rases
r
ous de fon
d
acions,
unt d'oper
No s'ha
a de trebal
llar amb pl
luja, neu o vent supe
erior als 60
6 km/h.
o realitzade
es per dame
reali
itzades am
mb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua
c
es.
S'ha de
e seguir l'ordre de t
treballs pr
revist a la
a DT.
Conju
unt d'oper
racions ne
ecessàries per obrir
r rases i pous de fonaments realitzad
des amb
La xarx
xa ha d'est
tar fora de
e servei.
mitja
ans mecànics o amb u
utilització d'explosi
ius.
Si la x
xarxa o l'e
element a d
desmuntar conté
c
fluid
ds, aquests
s s'han de buidar.
ecució de la unitat d'obra inclou les op
L'exe
peracions següents:
s
Els ele
ements s'ha
an de desmu
untar amb les
l
eines apropiades.
a
.
l
- Pr
reparació de
d la zona de treball
Es tind
drà especia
al cura amb
b els eleme
ents que s'han de tor
rnar a munt
tar en un altre
a
lloc.
.
ació
- Si
ituació del
ls punts to
opogràfics exteriors a l'excava
Els ele
ements gra
ans i pes
sats s'han
n de subje
ectar i manipular
m
pels punt
ts d'ancor
ratge
d'e
e les dames
- Re
eplanteig de
d la zona a excavar i determi
inació de l'ordre
l
execució de
s si és
disposa
ats per a aquest
a
fi. Si aquests
s punts es varen reti
irar durant
t el muntat
tge, alesh
hores
el
l cas
es torn
naran a mun
ntar.
- Ex
xcavació de
e les terre
es
Es farà
à servir la
l maquinà
ària adequa
ada per a la manipu
ulació del
ls elements a desmu
untar
mió, conten
ormació de
s a la vora
- Cà
àrrega de les
l
terres sobre cam
nidor, o fo
e cavallons
a de la
(grues, cistelles
s, etc.).
ra
asa, segons
s indiqui l
la partida d'obra
vol conducc
ció que em
mpalmi amb l'element ha de qu
uedar obtur
rada. Si es
e tracta d'un
Qualsev
CONDI
ICIONS GENERALS:
element
t elèctric,
, l'extrem
m de la part
p
que no
n
es ret
tira ha de
e quedar convenient ment
mb pala, qu
ssaig SPT < 20.
Es co
onsidera terreny flu
uix, el capaç de ser foradat am
ue té un as
protegi
it.
Es c
considera terreny
t
com
mpacte, el capaç de ser foradat amb pic
c (no amb pala), que
e té un
S'han d
de protegi
ir els ele
ements de servei púb
blic que puguin
p
res
sultar afectats per les
assai
ig SPT entre 20 i 50 .
obres.
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ossible
- Es
s treballi
i en una zona immediata que
e pugui resultar
r
a
afectada per
p
una po
eslla
avissada
gi de quedar oberta en acabar la jornada
- Hag
a de trebal
ll
També
é sempre que, per al tres causes (càrregu
ues veïnes, etc.) ho determini la DF.
a dins
S'ha de preveure un s
sistema de
e desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua
cavació.
l'exc
S'ha d'impedir l'entrada
a d'aigües superficia
als.
Si ap
xcavació s'han de pre
endre les mesures
m
nec
cessàries per
p
esgotar
r-la.
pareix aigua en l'ex
Els esgotament
ts s'han d
de fer sense comprom
metre l'est
tabilitat dels talus
ssos i les
s obres
veïne
es, i s'ha
an de mante
enir mentre
e durin els
s treballs de fonamen
ntació. Cal
ldrà verifi
icar en
terre
enys argilosos, si c
cal fer un sanejament
t del fons de l'excav
vació.
Els t
er de manera que mole
estin el mí
ínim possib
ble als afe
ectats.
treballs s'han de fe
En c
cas d'imprevistos (t
terrenys inundats, o
olors de gas,
g
reste
es de cons
struccions,
, etc.)
s'han
n de suspendre els t
treballs i avisar la DF.
No s
s'ha de reb
butjar cap material obtingut
o
d
de l'excava
ació sense l'autoritz
zació expre
essa de
la DF
F.
S'ha d'evitar la formaci ó de pols, pel que c
cal regar les
l
parts q
que s'hagin
n de carreg
gar.
L'ope
'ha de fer
r amb les precaucion
ns necessàr
ries per a aconsegui
ir unes
eració de càrrega s'
condi
dicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la nor
rmativa vig
gent en ma
atèria med
diambiental
l, de segu
uretat i s
salut i
d'emm
mmagatzematge i trans port de productes de
e construcc
ció.
terres s'han de treu
Les t
ure de dalt a baix se
ense soscav
var-les.
L'apo
ortació de
e terres p
per a correcció de n
nivells ha
a de ser l
la mínima possible, de les
matei
ixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratif
ficació de les roques
s.
S'han
ispositius de desguàs
s necessari
is, per tal
l de captar
r i recondu
uir els
n de mantenir els di
corre
ents d'aigua interns , en els talussos.
EXCAV
AVACIÓ DE RASES
R
EN PR
RESÈNCIA DE SERVEIS
mec
l que un op
ern al maqu
Quan l'excavació es real
litzi amb mitjans
m
cànics, cal
perari exte
quinista
t de la pre
super
rvisi l'acció de la cullera o el martell
l, alertant
esència de serveis.

Es cons
sidera terr
reny de trà
ànsit, el capaç
c
de ser
s
foradat
t amb màqui
ina o escar
rificadora (no
amb pic
c), que té un assaig SPT > 50 sense
s
rebot
t.
Es cons
sidera terr
reny no cl
lassificat,
, des del capaç de ser forad
dat amb pal
la, que té
é un
assaig SPT < 20, fins al c
capaç de se
er foradat amb màquina o escar
rificadora (no amb p
pic),
que té un assaig SPT > 50 s
sense rebot
t.
Es cons
sidera roca
a la que po
ot ser fora
adada amb compressor
c
(no amb mà
àquina), qu
ue té un r
rebot
a l'assaig SPT.
L'eleme
ent excavat
t ha de te
enir la for
rma i les dimensions
s especific
cades en la DT, o en
n el
seu def
fecte, les que determ
mini la DF.
El fons de l'exca
avació ha d
de quedar anivellat.
a
El fons
s de l'exc
cavació no ha de ten
nir material engruna
at o fluix
x i les es
squerdes i els
forats han de que
edar rebler
rts.
Els tal
lussos peri
imetrals ha
an de ser els
e
fixats per la DF.
.
lussos han de tenir e
el pendent especifica
at a la DT.
.
Els tal
litat de te
erreny del fons de l'excavació requereix l'aprovaci
ió explícit
ta de la DF
F.
La qual
ncies d'exe
ecució:
Toleràn
- Dimen
nsions: ± 5%,
5
± 50 mm
m
- Plano
or: ± 40 mm/m
m
- Repla
anteig: < 0,25%,
0
± 10
00 mm
- Nivel
lls: ± 50 mm
- Aplom
mat o talús
s de les ca
ares latera
als: ± 2°
2.- CON
NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERA
ALS:
a de trebal
llar amb pl
luja, neu o vent supe
erior als 60
6 km/h.
No s'ha
S'han d
de protegi
ir els ele
ements de servei púb
blic que puguin
p
res
sultar afectats per les
obres.
d'eliminar els elemen
nts que pug
guin entorp
pir els tre
eballs d'ex
xecució de la partida
a.
S'han d
S'ha de
e seguir l'ordre dels
s treballs previst pe
er la DF.
Abans d
de començar
r els treba
alls, es farà
f
un rep
planteig pr
revi que ha
h de ser aprovat
a
per
r la
DF.
Hi ha d
d'haver pun
nts fixos d
de referènc
cia exterio
ors a la zo
ona de treb
ball, als quals
q
s'hi han
de refe
erir totes les lectur
res topogrà
àfiques.
Si cal fer rampe
es per accedir a la zona de treball, han
h
de ten
nir les característi ques
ts:
següent
- Amplà
ària: >= 4,5
4
m
- Pende
ent:
- Trams rect
tes: <= 12
2%
- Corbes: <=
< 8%
ns de sorti
ir a la via
a de llargà
ària >= 6 m:
m
<= 6%
- Trams aban
alús ha de ser fixat per la DF.
.
- El ta
La fin
nalització de l'exc
cavació de
e pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamen
ntació, s'h
ha de fer j
just abans de la col·
·locació de
el formigó de neteja,
, per mant
tenir
la qual
litat del sol.
s
ò no fos po
ossible, e
es deixarà una capa de 10 a 15
5 cm sense
e excavar fins
f
al mo
oment
Si això
que es pugui form
migonar la capa de ne
eteja.
treure les roques sus
speses, les
s terres i els materi
ials amb pe
erill de de
espreniment
t.
Cal ext
Cal ext
treure del fons de l
l'excavació
ó qualsevol
l element susceptibl
le de form
mar un punt
t de
resistè
ència local
l diferent de la resta, com ara
a
roques
s, restes de
d fonamen
nts, bosses
s de
materia
al tou, etc, i rebai
ixar el fo
ons de l'e
excavació per tal que
q
la sab
bata tingui
i un
recolza
ament homog
geni.
No s'ha
an d'acumul
lar terres o material
ls a la vor
ra de l'exc
cavació.
No s'ha
a de trebal
llar simult
tàniament en
e zones su
uperposades
s.
S'ha d'estrebar sempre
s
que consti al projecte i quan ho determini
d
l DF. L'es
la
strebada h
ha de
r les espec
cificacions
s fixades al
a seu plec
c de condic
cions.
complir
S'han d
d'estrebar els terren
nys engrunats i quan
n, en fondà
àries superiors a 1,
,30 m, es doni
algun d
dels casos següents:
- S'hag
gi de treba
allar a din
ns

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
pecificacio
amidat com a dife
erència ent
m3 de volum ex
xcavat sego
ons les esp
ons de la DT,
D
tre els
perfils
perfi
ils transv
versals de
el terreny aixecats abans de començar les obres i els p
s aprovades
F.
teòri
ics assenyalats als plànols, amb les mod
dificacions
s per la DF
ció que s'h
ació de la DF, ni
No s 'ha d'abon
nar l'excés
s d'excavac
hagi produït sense l
l'autoritza
s que calgu
la cà
àrrega i el transpor
rt del material ni el
ls treballs
uin per a reomplir-lo
r
o.
ts per plu
ndació i q
ou la càr
Inclo
rrega, alli
isada de talussos,
t
esgotament
uja o inun
quantes
obres.
opera
acions faci falta pe
er a una correcta exe
ecució de les
l
l mantenime
amins de co
També
ent dels ca
omunicació entre el d
desmunt
é estan inclosos en el preu el
ió, si s'es
i les
s zones on han d'ana
ar les terres, la sev
va creació, i la seva
a eliminaci
scau.
lavissament
vocats, se
Tan sols s'han d'abonar
r els esll
ts no prov
empre que s'hagin ob
bservat
bacions i v
totes
s les prescripcions relatives a excavaci
ions, entib
voladures.
ATORI
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
4.- N
OBRES
S D'EDIFICACIÓ:
go Técnico
Real Decreto 314/2006,
3
de 17 de marzo, po
or el que se aprueba
a el Códig
o de la
tructural d
os DB-SE-C.
Edifi
icación Parte 2. Doc
cumento Básico de Seg
guridad est
de cimiento
.
S D'ENGINYERIA CIVIL
OBRES
L:
or la que s
ipciones té
* Ord
den de 6 de
d febrero de 1976 po
se aprueba el Pliego de prescri
écnicas
gener
rales para obras de carreteras y puentes
s (PG 3/75)
difica el articulo 104
del pli
* Or
rden de 28 de septiem
mbre de 1989 por la que se mod
1
iego de
teras y pue
cripciones técnicas generales para obras
presc
s de carret
entes (PG 3/75).
3
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* Orden
n FOM/1382/
/2002 de 16
6 de mayo, por la qu
ue se actu
ualizan det
terminados artículos del
pliego de prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales par
ra obras de
e carretera
as y puente
es relativo
vos a
la construcción de
d explanac
ciones, dre
enajes y ci
imentacione
es.

En t
tota la superfície
s
s'ha d'ar
rribar, co
om a mínim, al gra
au de com
mpactació p
previst
expre
essat com a percen
ntatge sob
bre la den
nsitat màx
xima obtin
nguda en l'assaig P
Pròctor
ficat (UNE 103501).
Modif
RASA:
A:
ràncies d'execució:
Toler
- Pl
lanor: ± 20
2 mm/m
- Ni
ivells: ± 30 mm
RASA
A PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El re
ormat per dues
d
zones:
eblert ha d'estar fo
- La zona baixa a una al çària fins a 30 cm p
per damunt de la gene
eratriu sup
perior del tub
- La zona alta, la resta
a de la rasa
El m
material de
e la zona b
baixa no ha
a de tenir matèria orgànica.
o
E
El material
l de la zon
na alta
ha de ser de forma que n
no produeix
xi danys a la canonad
da instal·l
lada.

Real De
ecreto 863/
/1985 de 2 de abril, por el que
e se aprueb
ba el Regla
amento Gene
eral de No rmas
Básicas de Seguri
idad Minera
a.
Orden d
de 20 de marzo
m
de 19
986 por la
a que se aprueban
a
de
eterminadas
s Instrucci
iones Técn
nicas
complem
mentarias relativas
r
a los capít
tulos IV,V,
,VII,IX y X del Regla
amento Gene
eral de No rmas
Básicas de Seguri
idad Minera
a

2.- C
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
CONDI
ICIONS GENERALS:
S'han
n de suspendre els t
treballs en
n cas de pl
luja quan la
l temperat
tura ambien
nt sigui in
nferior
a 0°C
C en el cas de grave
es o de tot-u, o infe
erior a 2°C
C en la res
sta de mate
erials.
n de protegir els elements de
S'han
d servei públic qu
ue puguin resultar afectats
a
p
per les
obres
s.
S'han
ements que puguin ent
torpir els treballs d
d'execució de la part
tida.
n d'eliminar els ele
Hi ha d'haver punts fixo
os de refer
rència exte
eriors a la
a zona de t
treball, al
ls quals s'
'hi han
de re
ctures topogràfiques.
eferir totes les lec
Excep
e drenatje
e, en la r
resta de casos
c
s'ha
a d'elimina
ar els mat
terials
pte en les rases de
inest
per al rebl
liment.
tables, turba o argi la tova de la base p
L'amp
mpliació o recrescud
da de reb
blerts exi
istents s'
'han de p
preparar de
d
forma q
que es
nteixi la unió amb e
garan
el nou reblert.
a puguin r
igua a la seva supe
erfície s'
Les zones que
e per la s
seva forma
retenir ai
'han de
corre
egir abans de l'exec
cució.
ongades suc
ement paral
El m
material s'ha d'esten
ndre per to
ccessives i uniformes
s, sensible
l·leles
a la rasant final, i amb
b un gruix <= 25 cm.
ompleixi le
ons exigide
'ha d'estendre cap t
No s'
tongada fins que la i
inferior co
es condicio
es.
ístiques un
El m
material de
e cada tong
gada ha de tenir les
s caracterí
niformes; en cas de no ser
així,
, es buscaria la uni formitat mesclant-lo
m
os amb els mitjans ad
dequats.
s necessari
Un c
cop estesa la tongad
da, si fos
i, s'ha d'humitejar fins arribar al con
ntingut
me.
òptim
era uniform
m d'humitat, de mane
'exigit, s'
ssecar mitj
Si e
el grau d'humitat de
e la tongada és supe
erior a l'
'ha de des
jançant
diments adi
l'add
ddició i mescla de ma
aterials secs o d'alt
tres proced
ients.
nec
tal d'
'evitar
n de mant
cessaris per
S'han
tenir els pendents i disposit
tius de desguàs
d
p
entol
llaments, sense peri ll d'erosió.
tendre una nova tonga
ada fins q
ma s'hagi a
rés de la pluja no s
Despr
s'ha d'est
que l'últim
assecat
t més seca
ma que l'h
bé, o s'ha d'
'escarifica
ar afegint la tonga
ada següent
a, de form
humitat
resul
ltant sigui l'addien
nt.
acte amb e
si
En l
l'execució de reblert
ts en conta
estructures de conten
nció, les tongades
t
ituades
a amb
mbdós costats de l'el ement han de quedar al mateix nivell.
ovar que l'
i en contac
s de la co
'estructura amb la q
Abans
ompactació cal compro
que estigui
cte, ha
assol
lit la resistència n
necessària.
a comp
nal unes pa
Quan s'utilitz
zi corró v
vibratori per
p
pactar, ha de donar-se al fin
assades
sense
e aplicar-hi vibraci ó.
es per so
es capes e
ió, fins que la
S'ha d'evitar el pas d
de vehicle
obre de le
en execuci
actació s'hagi compl etat.
compa
gent en ma
diambiental
uretat i s
S'ha de complir la nor
rmativa vig
atèria med
l, de segu
salut i
ció.
d'emm
mmagatzematge i trans port de productes de
e construcc
ínim possib
ectats.
treballs s'han de fe
Els t
er de manera que mole
estin el mí
ble als afe
a la
En ca
s obres i avisar
a
a DF.
as d'imprevistos, s' han de suspendre les
RASA
A PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
nstal·lació
F.
El re
ha de fer un cop apro
obada la in
ó per la DF
eblert definitiu s'h

T I PICONA
ATGE DE RA
ASES
F228 - REBLIMENT
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228F10F.
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
DE LES PAR
t, estesa i piconatg
ge de terr
res o gra
anulats en zones que
e per la seva exte
ensió
Reblert
amb
reduïda
a, per prec
caucions es
specials o per altra motiu no permeti l'
'ús de la maquinària
m
els que
e normalmen
nt s'execut
ta el terra
aplè.
S'han c
considerat els tipus següents:
- Rebli
iment i pic
conatge de rasa amb terres
t
- Reble
ert de rase
es amb can
nonades o instal·laci
i
ions amb so
orra natura
al o sorra de recicl atge
de r
residus de
d
la con
nstrucció o demolicions, pr
rovenint d'una
d
plan
nta legal ment
autor
ritzada per
r al tracta
ament d'aqu
uests resid
dus
- Reble
ert de rases i pous per a dren
natges, amb
b graves naturals
n
o graves de reciclatge
e de
resid
dus de la construcci
ió o demol
licions, pr
rovenint d'una
d
plant
ta legalmen
nt autorit zada
per a
al tractame
ent d'aques
sts residus
s
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
- Prepa
aració de la
l zona de treball
- Situa
ació dels punts
p
topog
gràfics
ulats reciclats
- Aport
tació del material
m
en
n cas de gr
raves, tot-u, o granu
- Execu
ució del re
ebliment
- Humec
ctació o de
essecació, en cas nec
cessari
- Compa
actació de les terres
s
CONDICIONS GENERA
ALS:
nes del reb
blert son les mateix
xes que les
s definide
es per als terraplens
s: Coronam
ment,
Les zon
nucli, zona exter
rior i fona
ament.
Les ton
ngades han de tenir un gruix uniforme i han de ser
s
sensiblement par
ral·leles a la
rasant.
El mate
erial de ca
ada tongada
a ha de ten
nir les mat
teixes cara
acterístiqu
ues.
El grui
ix de cada
a tongada ha de ser l'adequat
t per tal d'obtenir el grau de
d compact
tació
exigit amb els mi
itjans que es dispose
en.
En cap cas el gr
rau de com
mpactació de cada tongada
t
ha de ser inferior
i
al
l més alt que
n els sòls adjacents, en el mat
teix nivell
l.
tinguin
La comp
posició gra
anulomètric
ca de la gr
rava ha de complir le
es condicio
ons de filt
tratge fix
xades
per la DF, en fun
nció dels t
terrenys ad
djacents i del sistem
ma previst d'evacuaci
ió d'aigua.
.
Les ter
rres han de
e complir l
les especif
ficacions fixades
f
al seu plec de
d condicio
ons.
La comp
posició gra
anulomètric
ca del tot
t-u ha de complir le
es especif
ficacions fixades
f
al seu
plec de
e condicion
ns.

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________

74

C DE CONDIC
PLEC
CIONS TÈCNIIQUES PARTIICULARS

Milllora del’accessibilitat al barr
rri d’Ègara

S'ha de
e compactar
r amb les p
precaucions
s necessàri
ies per a no
n produïr moviments ni danys a la
canonad
da instal·l
lada.
GRAVES PER A DREN
NATGES:
exposició p
prolongada del materi
ial a la in
ntempèrie.
S'ha d'evitar l'e
erial s'ha d'emmagatz
zemar i d'utilitzar de forma que
q
s'evit
ti la seva disgregaci
ió i
El mate
contami
inació. En cas de tro
obar zones segregades o contam
minades per
r pols, per
r contacte amb
erfície de
e base o per inclus
sió de ma
aterials es
stranys, cal
c
proced
dir a la seva
la supe
elimina
ació.
Els tre
eballs s'ha
an de fer d
de manera que s'evit
ti la conta
aminació de
e la grava amb mater
rials
estrany
ys.
a de
Quan la
a tongada hagi
h
d'esta
ar constitu
uïda per materials
m
d granulom
de
metria dife
erent, s'ha
crear e
entre ells una superf
fície contí
ínua de sep
paració.

Es s eguiran el
ls criteris
s que en ca
ada cas, in
ndiqui la DF. En gen
neral, els punts de c
control
de densitat i humita
at estaran
n uniforme
mement rep
partits en
n sentit longitudi
inal i
tòriament distribuït
eblerts
aleat
ts en la secció
s
tran
nsversal de
e la tonga
ada. En el cas de re
d'est
lements en
n els que es pugui produir un
na transic
ció brusca de rigide
esa, la
treps o el
distr
ribució dels punts d
de control de compact
tació serà uniforme, a 50 cm de
els paramen
nts.
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
s podrà in
No es
niciar l'ex
xecució del
l reblert s
sense corre
egir els de
efectes obs
servats a l
la base
d'ass
sentament.
da la rapi
Donad
idesa de la
a cadena operativa "
"extracció-compactaci
ió", la ins
specció vis
sual té
una i
importància fonament
tal en el control
c
del
ls reblerts
s, tant a n
nivell de materials
m
c
com per
estesa.
a l'e

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT

La d
densitat ob
btinguda de
esprés de la
l compacta
ació en coronació ha
aurà de ser
r superior al 100
% de
e la màxima
a obtinguda
a en el Próctor Modi
ificat (UNE
E 103501), i del 95 % en la re
esta de
zones
s. En tot cas, la de
ensitat ha de ser >= a la de le
es zones co
ontigües al
l replè.

volum amida
at segons l
les especif
ficacions d
de la DT.
m3 de v
La part
tida d'obra
a inclou e
el subministrament i aportació
ó del mate
erial en c
cas de gra
aves,
tot-u o material provinent del recic
clatge de residus
r
de la constr
rucció, i no
n està in
nclòs
en cas de que es tracti de terres.

ontingut d'humitat
El co
d
d
de les cape
es compacta
ades no ser
rà causa de
e rebuig, excepte
e
en el cas
d'uti
ilitzar, per cause
es justifi
icades, sò
òls amb característ
c
tiques exp
pansives a
amb un
ament lliure <= 5%.
infla

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
* Orden
n FOM/1382/
/2002 de 16
6 de mayo, por la qu
ue se actu
ualizan det
terminados artículos del
pliego de prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales par
ra obras de
e carretera
as y puente
es relativ
vos a
la construcción de
d explanac
ciones, dre
enajes y ci
imentacione
es.

El va
valor del mòdul
m
d'ela
asticitat (segon
(
cicl
le) obtingu
ut a la pla
aca de càrr
rega compli
irà les
limit
tacions establertes al plec de condicion
ns.
En c
cas d'incom
mpliment, el contrac
ctista corr
regirà la capa execu
utada, per
r recompact
tació o
eballarà sobre tota la tongada
subst
titució de
el material
l. En gener
ral, es tre
a afectada (lot),
pactació e
arament lo
a me
enys que el defecte
e de comp
estigui cla
ocalitzat. Els assa
aigs de
le sobre le
orregides.
rovació de la compac
compr
ctació s'intensificar
ran al dobl
es capes co

NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
5.- CON

correcta se
sabilitat d
ctista, i l
sevol altre cas d'ex
Quals
xecució inc
erà respons
del Contrac
la seva
e hagin sor
oblig
gació serà reparar s ense cost algun els errors que
rgit.

NTROL:
OPERACIONS DE CON
ontrol a re
ealitzar só
ón les segü
üents:
Les tasques de co
- Inspe
ecció visua
al de la ba
ase sobre la
l que s'as
ssentarà el reblert.

TS
F9 - PAVIMENT
F93 - BASES
F936
6 - BASES DE FORMIG
GÓ

- Inspe
ecció visu
ual del mat
terial a la
l descàrre
ega dels camions,
c
retirant al
l que pres enti
reste
es de te
erra veget
tal, matèr
ria orgàn
nica o pe
edres de grandària
a superior
r a
l'adm
missible.

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

- Contr
rol de l'e
estesa: com
mprovació visual
v
del gruix i amplada
a
de les tongad
des d'exec
cució
i con
ntrol de la
a temperatu
ura ambient
t.

F9365
5B11.

- Contr
rol de com
mpactació. Es conside
era com a lot
l
de con
ntrol, el material
m
co
ompactat en
n un
dia, correspon
nent a una
a mateixa procedènci
ia i tonga
ada d'este
esa, amb una
u
superf
fície
màxim
ma de 150 m2. Es r
realitzaran
n 5 determ
minacions de
d la humi
itat i den
nsitat in- situ
(ASTM
M D 30-17).
.

CUTADES
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
migó per a suport de paviment.
Forma
mació de subbase o ba
ase de form
anual la c
egle vibrat
Es c
considera estesa
e
i v
vibració ma
col·locació del formi
igó amb re
tori, i
estes
sa i vibració mecàni ca la col·locació de
el formigó amb estene
edora.
ecució de la unitat d'obra inclou les op
L'exe
peracions següents:
s
ment
- Pr
reparació i comprovac
ció de la superfície
s
d'assentam
- Mu
untatge d'e
encofrats
- Co
ol·locació del formig
gó
- Ex
xecució de junts de d
dilatació i formigona
ament
urat
- Pr
rotecció de
el formigó fresc i cu
- De
esmuntatge dels encof
frats
ICIONS GENERALS:
CONDI
La su
uperfície acabada ha
a d'estar reglejada.
No ha
a de tenir esquerdes ni discontinuïtats.

- Assai
ig de plac
ca de càrr
rega (DIN 18134),
1
ca
ada 450 m2, i al me
enys un cop
p per capa
a de
reble
ert. En la
a zona d'a
aplicació de
d la plac
ca es dete
erminarà la
a humitat in-situ ( NLT103).
.
- Presa
a de coord
denades i cotes a banda
b
i ba
anda i sob
bre l'eix de la pla
ataforma en
n la
coron
nació del reblert, i control de
d l'ampla
ada de la tongada
t
estesa, cada
a 20 m lin
neals
com a màxim.
- Inspe
ecció visua
al per a de
etectar pun
nts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:

________________________
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Ha de formar un
na superfíc
cie plana amb una textura uniforme
u
i s'ha d'a
ajustar a les
cions i a les
l
rasants
s previstes
s.
alineac
Ha de t
tenir junts
s de dilata
ació fets a distànci
ies no supe
eriors a 25 m; han de
d ser de 2 cm
d'amplà
ària i han d'estar pl
lens d'un material
m
fl
lexible.
Els jun
nts de form
migonat han
n de ser de
e tot el gr
ruix i s'ha
a de procur
rar de fer-los coinc
cidir
amb els junts de retracció.
istència ca
aracterísti
ica del for
rmigó es co
omprovarà d'acord
d
amb
b l'article
e 86 de l' EHELa resi
08
ncies d'exe
ecució:
Toleràn
- Gruix
x: - 15 mm
m
- Nivel
ll: ± 10 mm
m

VORAD
ADA DE PEDR
RA O FORMIG
GÓ:
L'ele
ement col·locat ha d
de tenir un
n aspecte u
uniforme, net,
n
sense escantonam
ments ni d'
'altres
ctes.
defec
S'ha d'ajustar a les ali
ineacions previstes
p
i ha de sob
bresortir d
de 10 a 15 cm per dam
munt de
la ri
igola.
junts entre les pece
Els j
es han de ser <= 1 cm
m i han de quedar rej
juntats amb
b morter.
En e
el cas de la
l col·loc
cació sobre
e base de formigó, ha
h de queda
ar assentada 5 cm so
obre el
llit de formigó.
Dimen
nsions de la base de
e formigó (al seu cas
s):
- Am
mplària de la base de
e formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gr
ruix de la base de fo
ormigó: 4 cm
Pende
dent transversal: >=
= 2%
Toler
ràncies d'execució:
- Re
eplanteig: ± 10 mm (
(no acumula
atius)
- Ni
ivell: ± 10
1 mm
- Pl
lanor: ± 4 mm/2 m (n
no acumulat
tius)

2.- CON
NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
El form
migonament s'ha de fe
er a una te
emperatura ambient en
ntre 5°C i 40°C.
S'han d
d'aturar el
ls treball
ls quan la pluja pug
gui llevar
r la capa superficia
al del for
rmigó
fresc.
S'ha de
e vibrar fi
ins aconseg
guir una ma
assa compac
cta i sense
e que es pr
rodueixin segregacion
s
ns.
Durant l'adormime
ent i fins que s'aco
onsegueixi el 70% de la resist
tència prev
vista, s'ha
a de
manteni
ir humida la
l superfície del fo
ormigó amb els mitja
ans necessa
aris segon
ns el tipus
s de
dicions cli
imatològiqu
ues del llo
oc.
ciment utilitzat i les cond
com a mínim
m:
Aquest procés ha de durar c
ies en temp
ps calorós i sec
- 15 di
es en temps
s humit
- 7 die
La capa
a no s'ha de
d trepitja
ar durant les
l
24 h se
egüents a la
l seva for
rmació.
3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT

VORAD
ADA DE PLANXA D'ACER:
La vo
orada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sens
se defectes
s.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar
r a les al
lineacions previstes
s, i a de sobresort
tir de la rígola l'a
alçària
indic
cada a la DT
al mateix pla que el
La p
part superi
ior de la v
vorada ha de
d quedar a
l paviment de la vore
era, en
cap c
cas ha de sobresorti r.
Ha de quedar subjecte a la base am
mb les pote
es d'ancora
atge.
La u
unió de la
a vorada am
mb el pavi
iment de l
la vorera ha d'estar
r segellad
da en tot el seu
perím
metre.

volum amida
at segons l
les especif
ficacions de
d la DT.
m3 de v

CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
2.- C

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR

CONDI
ICIONS GENERALS:
ra ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
S'ha de trebal
llar a una temperatur
pluge
es.
rència exte
a zona de t
ls quals s'
Hi ha d'haver punts fixo
os de refer
eriors a la
treball, al
'hi han
eferir totes les lec
de re
ctures topogràfiques.
ls 60 km/h.
No s'
b pluja, neu o vent s
superior al
'ha de treballar amb
eixin disg
L'abo
'ha de fer sense que
e es produe
gregacions i s'ha de vibrar
ocada del formigó s'
fins aconseguir una mass a compacta.
at no previ
utorització
Per a realitza
ar junts de
e formigona
istos en el
e projecte
e, cal l'au
ó i les
indic
cacions explícites d
de la DF.
enci el seu
nt.
Les p
peces s'han de col·l ocar abans que el fo
ormigó come
u adormimen
guir el 70
nt l'adorm
Duran
miment i fi
ins aconseg
0% de la resistència
a prevista s'ha de ma
mantenir
e 3 dies.
humid
da la superfície del formigó. Aquest pro
océs ha de ser, com a mínim, de

Real De
ecreto 1247
7/2008, de 18 de jul
lio, por el
l que se aprueba
a
la Instrucció
ón de Horm
migón
Estruct
tural (EHE-08).

VORADES
F96 - V
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F965A6E
E5, F966AAK
KD.
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
DE LES PAR

VORAD
ADA DE PLANXA D'ACER:
que h
per
Abans
s de començar els tr
reballs es farà un re
eplanteig previ
p
ha de ser aprovat
a
r la DF
t dels mate
rocés de col·locació
El pr
ó no ha d'afectar a l
la qualitat
erials.
de
a d'acer.
Es po
cobriment d'acabat
d
e la planxa
osarà especial cura de no ratllar el rec
rístiques d
cte corresp
especif
S'ha de compro
ovar que le
es caracter
del produc
ponen amb les
l
ficades
al pr
rojecte.

Formaci
ió de vorad
da amb mate
erials dife
erents.
S'han c
considerat les unitat
ts d'obra següents:
s
- Vorad
da de peces
s pedra o d
de formigó col·locade
es sobre base de formigó
- Vorad
des de plan
nxa d'acer galvanitza
at
- Vorad
des de plan
nxa d'acer amb acabat
t 'CORTEN'
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
- Prepa
aració i co
omprovació de la supe
erfície d'a
assentament
- Col·l
locació del
l formigó d
de la base
- Col·l
locació de les peces de la vora
ada rejunta
ades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Repla
anteig
- Col·l
locació prè
èvia, aplom
mat i anive
ellat
- Fixac
ció definit
tiva i nete
eja

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
VORAD
ADA RECTA:
m de llargària amidada s egons les especifica
acions de la
l DT.
VORAD
ADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unita
de la DT.
at mesurada segons l es especificacions d
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4.- NOR
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI

Ha d'
d'estar situat al llo
oc indicat a la DT, a
amb les cor
rreccions a
acceptades expressame
ent per
la DF
F.
S'ha d'ajustar a les ali neacions previstes i ha d'esta
ar enrasat amb la rig
gola per la
a part
baixa
a i amb el paviment de la vorera per la part alta.
Els e
n d'estar fets amb le
es peces es
specials, c
corresponen
nts al diss
sseny
extrems del gual han
del c
conjunt.
En el
ació sobre base de fo
ormigó, ha de quedar assentat 10
1 cm sobre
e el
l cas de la col·loca
llit de formigó, a tota l'amplària de les pe
eces.
Pende
dent transversal: >=
= 2%
Toler
ràncies d'execució:
planteig: ± 10 mm ( no acumulatius)
- Rep
- Niv
vell: ± 10 mm
- Pla
no acumulatius)
anor: ± 4 mm/2 m (n

No hi h
ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.
5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL:
CONTROL
Els pun
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:
- Contr
rol d'execu
ució i acabats de la
a base de formigó
f
sob
bre la que es col·loq
quen les p
peces
de vo
orada o de rigola.
- Contr
rol de l'as
specte de l
les peces abans
a
de la
a seva col·locació.

2.- C
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ

- Inspe
ecció visu
ual del pr
rocediment d'execució
ó, d'acord
d a les co
ondicions del
d
plec i al
proce
ediment ado
optat

CONDI
ICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre e
els 5°C i els
e
40°C i sense
pluge
es.

CONTROL
L DE L'OBRA
A ACABADA. OPERACIONS
S DE CONTRO
OL:
Els pun
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:

COL·L
NADA COMPACTADA:
LOCACIÓ SOBRE ESPLAN
El su
uport ha de tenir un
na compactació >= 90%
% de l'assa
aig PM i la
a rasant pr
revista.

Inspecc
ció visual de la unit
tat acabada
a.
- Compr
rovació top
pogràfica d
de les alin
neacions i condicions generals d'acabat.

COL·L
LOCACIÓ SOBRE BASE D
DE FORMIGÓ:
L'abo
ocada del formigó s' ha de fer sense que es produei
ixin disgre
egacions i s'ha de vi
ibrar
fins aconseguir una mass a compacta.
Per a realitzar junts de
e formigonat no previ
istos en el
l projecte, cal l'aut
torització i les
indic
de la DF.
cacions explícites d
enci el seu
nt.
Les p
peces s'han de col·l ocar abans que el fo
ormigó come
u adormimen
guir el 70%
sistència p
nt l'adorm
Duran
miment i fi ns aconseg
% de la res
prevista s'ha de mant
tenir
e 3 dies.
humid
da la superfície del formigó. Aquest pro
océs ha de ser, com a mínim, de

CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
Els con
ntrols s'ha
an de reali
itzar segon
ns les inst
truccions de
d la DF.
INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
Correcc
ció per par
rt del cont
tractista de
d les irre
egularitats
s observade
es.

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT

GUALS DE PECES
P
ESPE
ECIALS
F98 - G

m de llargària amidada s egons les especifica
acions de la
l DT.

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ATORI
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
4.- N

F985A70D,F981OF01
1.

No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co

DE LES PAR
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES

F9E - PAVIMEN
NTS DE PAN
NOT
ió de guals
s per a via
anants o pe
er a vehícl
les en les voreres.
Formaci
considerat les unitat
ts d'obra següents:
s
S'han c
- Vorad
da o gual de
d pedra o formigó co
ol·locat so
obre base de
d formigó
- Vorad
da o gual de
d pedra o formigó co
ol·locada sobre
s
espla
anada compa
actada
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
Col·loc
cació sobre
e base de f
formigó:
- Prepa
aració i co
omprovació de la supe
erfície d'a
assentament
t
- Col·l
locació del
l formigó d
de la base
locació de les peces de la vora
ada rejunta
ades amb mo
orter
- Col·l
cació sobre
e esplanada
a compactad
da:
Col·loc
- Prepa
aració i co
omprovació de la supe
erfície d'a
assentament
t
- Col·l
locació de les peces de la vora
ada rejunta
ades amb mo
orter

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
F9E11
131G.
CUTADES
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
Forma
mació de paviments de
e panot.
n considerat els cas os següents:
S'han
a-ciment, a
- Pa
aviments de
e panot co
ol·locats a l'estesa amb sorra
amb o sense suport d
de 3 cm
de
e sorra
b morter, a
- Pa
aviments de
e panot co
ol·locats a truc de maceta amb
amb o sense suport d
de 3 cm
de
e sorra
ecució de la unitat d'obra inclou les op
L'exe
peracions següents:
s
En la
nt:
a col·locació a l'es tesa amb sorra-cimen
ment
d'assentam
- Pr
reparació i comprovac
ció de la superfície
s
, en el seu
- Co
ol·locació de la capa
a de sorra,
u cas

ALS:
CONDICIONS GENERA
ent col·loc
cat ha de t
tenir un as
specte unif
forme, net, sense esc
cantonament
ts ni d'alt
tres
L'eleme
defecte
es.
El gual
l ha de ten
nir la llar
rgària, l'a
amplària i la forma indicada
i
a la DT.
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En
-

Col·l
locació de la sorra-c
ciment
Col·l
locació de les peces de panot
Humec
ctació de la
l superfíc
cie
Confe
ecció i col
l·locació d
de la beura
ada
la c
col·locació
ó a truc de
e maceta am
mb morter:
Prepa
aració i co
omprovació de la supe
erfície d'a
assentament
Col·l
locació de la capa de
e sorra, en
n el seu ca
as
Col·l
locació de la capa de
e morter
Humec
ctació de les
l
peces p
per col·loc
car
Col·l
locació de les peces
Humec
ctació de la
l superfíc
cie
Confe
ecció i col
l·locació d
de la beura
ada

- Ob
bertures > 1,5 m2: E
Es dedueix el 100%
Aques
ris inclou
uen l'acab
bament esp
pecífic dels acords a les vores,
v
sen
nse
sts criter
compo
orti l'ús de materia
als diferents d'aquel
lls que nor
rmalment co
onformen la
a unitat.

que

4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
PAVIM
E MORTER O LLIT DE SO
ORRA
MENT COL·LOCAT SOBRE
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co
5.- C
CONDICIONS DE CONTRO
OL D'EXECUCIÓ I DE L' OBRA ACABA
ADA
CONTR
RACIONS DE CONTROL:
ROL D'EXECUCIÓ. OPER
Els p
s següents:
punts de control més destacables són els

ALS:
CONDICIONS GENERA
iment ha de
e formar u
una superfí
ície plana,
,sense resa
alts entre
e peces, un
niforme i s'ha
El pavi
d'ajust
tar a les alineacions
a
s i a les rasants
r
pre
evistes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defe
ectes
superfí
ícials.
ces han d'e
estar col·l
locades a tocar
t
i ali
ineades.
Les pec
Les pec
ces han de quedar ben
n assentade
es, amb la cara més polida
p
o mé
és ample a dalt.
Les pec
ces han d'e
estar dispo
osades form
mant alinea
acions rect
tes, segons
s l'especej
jament def
finit
en la D
DT.
Excepte
e en les zones cla
assificades
s com d'ú
ús restrin
ngit pel CTE no s'admetran les
discont
tinuïtats següents
s
e
en el prop
pi paviment
t ni en els encontr
res d'aquest amb al tres
element
ts:
- Imper
rfeccions o irregular
ritats que suposin un
na diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells
s que no s
superin el
ls 50 mm s'han de resoldre amb
a
una pe
endent que
e no
exced
deixi del 25%
2
- En les zones interiors
i
d
de circula
ació de per
rsones, no presentar
rà perforac
cions o fo
orats
pels que es pug
gui introdu
uir una esf
fera de 15 mm de diàmetre
ords del pa
aviment han
n de quedar
r fets cont
tra les vor
reres o els
s murets.
Els aco
Ha de t
tenir junt
ts laterals
s de contr
racció cad
da 25 m2, de 2 cm de
d gruix, segellats amb
sorra. Aquests ju
unts han d
d'estar el
l més aprop possible
e dels jun
nts de con
ntracció de
e la
base.
nts que no siguin de contracció
ó han de qu
uedar plens
s de beurad
da de cimen
nt pòrtland
d.
Els jun
Pendent
t transvers
sal: >= 2%
%
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Nivel
ll: ± 10 mm
m
- Plano
or: ± 4 mm
m/2 m
- Recti
itud dels junts:
j
± 3 mm/2 m
- Repla
anteig: ± 10 mm

- Co
ontrol d'ex
xecució i a
acabats de la base d
de formigó sobre la q
que es col·
·loquen les
s peces
de
e panot.
- Co
ontrol de l'aspecte
l
d
de les pece
es abans de
e la seva col·locació
c
ó.
- In
nspecció de
el procés d
d'execució,
, d'acord a les indic
cacions del
l plec.
- Co
omprovació topogràfic
ca de les alineacions
a
s i condici
ions genera
als d'acabat.
ROL DE L'OBRA ACABAD
CONTR
DA. OPERACIONS DE CON
NTROL:
- In
nspecció vi
isual de la
a unitat ac
cabada.
ions genera
- Co
omprovació topogràfic
ca de les alineacions
a
s i condici
als d'acabat.
ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES:
a DF.
Els c
controls s'han de fe
er segons les indicac
cions de la
ACIONS EN C
MPLIMENT:
ROL D'EXECUCIÓ. INTE
CONTR
ERPRETACIÓ DE RESULTA
ATS I ACTUA
CAS D'INCOM
ta, dels de
e col·locac
ecció per part del c
Corre
contractist
defectes de
ció segons les instru
uccions
a DF.
de la
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ROL DE L'OBRA ACABAD
CONTR
DA. INTERPR
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
tats observ
Corre
ecció per part del c
contractista de les i
irregularit
vades.

NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON

RMIGÓ
F9F - PAVIMEN
NTS DE PEC
CES DE FOR
S'han d
de col·loca
ar començan
nt per les vorades o els murets
s.
Una veg
gada col·lo
ocades les peces s'ha
a d'estendr
re la beura
ada.
No s'ha
a de trepit
tjar després d'haver
r-se abeura
at, fins al
l cap de 24
2 h a l'e
estiu i 48 h a
l'hiver
rn.

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
F9F2O
OF04, F9F5C250.
CUTADES
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC

COL·LOC
CACIÓ AMB MORTER
M
I JU
UNTS REBLER
RTS AMB BEU
URADA:
S'han d
de suspendr
re els treb
balls quan la tempera
atura sigui
i < 5°C.
Les pec
ces per co
ol·locar ha
an de teni
ir la humi
itat necess
sària per tal que no
n absorbe ixin
l'aigua
a del morte
er.

Forma
mació de paviment de llambordins.
cació següe
S'han
terials i les formes de col·loc
ents:
n considerat els mat
- Pav
ns sobre llit de sorr
ra i junts reblerts a
amb sorra
viment de llambordin
a i junts r
mb morter
- Pav
ns o lloses sobre lli
it de sorra
reblerts am
viment de llambordin
ter i junts
- Pav
ns o lloses col·locat
ts amb mort
s reblerts amb beurad
da de
viment de llambordin
cimen
nt
L'exe
peracions següents:
s
ecució de la unitat d'obra inclou les op
ts amb mort
En pa
ter:
aviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntat

3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT
superfície executada d'acord amb
a
les especificaci
ions de la DT, amb deducció
d
de
e la
m2 de s
superfí
ície corres
sponent a o
obertures interiors,
i
d'acord am
mb els crit
teris següe
ents:
tures <= 1,
,5 m2: No es dedueix
xen
- Obert
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- Prepa
aració i co
omprovació de la supe
erfície d'a
assentament
t
- Col·l
locació del
l llit de s
sorra
- Compa
actació i col·locació
c
ó de les pe
eces
- Rejun
ntat de les
s peces amb
b morter
- Neteja, protecc
ció del mor
rter i cura
a
En la c
col·locació
ó sobre lli
it de sorra
a i junts reblerts
r
am
mb sorra:
- Prepa
aració i co
omprovació de la supe
erfície d'a
assentament
t
- Col·l
locació del
l llit de s
sorra
locació i compactació
c
ó dels llam
mbordins
- Col·l
iment dels junts amb sorra
- Rebli
actació fin
nal dels ll
lambordins
- Compa
- Escom
mbrat de l'excés de s
sorra
En la c
col·locació
ó de llambo
ordins amb morter i junts
j
reble
erts amb be
eurada de ciment:
c
- Prepa
aració i co
omprovació de la supe
erfície d'a
assentament
t
- Col·l
locació de la base de
e morter se
ec
- Humec
ctació i co
ol·locació dels llamb
bordins
- Compa
actació de la superfí
ície
- Humec
ctació de la
l superfíc
cie
- Rebli
iment dels junts amb beurada de
e ciment

Col·l
locades les peces s' han de piconar 1,5 c
cm fins al nivell pre
evist.

ALS:
CONDICIONS GENERA
iment ha de
e formar un
na superfíc
cie plana, uniforme i s'ha d'aj
justar a le
es alineaci
ions
El pavi
p
i a les rasants previstes.
ces han de quedar ben
n assentade
es, amb la cara més polida
p
o mé
és ample a dalt.
Les pec
Les pec
ces han d'e
estar dispo
osades form
mant alinea
acions rect
tes, segons
s l'especej
jament defi
init
en la D
DT.
Les pec
ces han de quedar ben
n adherides
s al suport
t.
Els jun
nts han de quedar ple
ens de mate
erial de re
eblert.
Excepte
e en les zo
ones classi
ificades co
om d'ús res
stringit pe
el CTE no s'admetran
s
les
discont
tinuïtats següents
s
en
n el propi paviment ni
n en els encontres
e
d
d'aquest
am
mb altres
element
ts:
- Imper
rfeccions o irregular
ritats que suposin un
na diferènc
cia de nive
ell de més de 6 mm
- Els d
desnivells que no sup
perin els 50
5 mm s'han
n de resold
dre amb una
a pendent que
q
no
excedei
ixi del 25%
%
- En le
es zones in
nteriors de
e circulaci
ió de perso
ones, no pr
resentarà perforacion
p
ns o forats
s
pels qu
ue es pugui
i introduir
r una esfer
ra de 15 mm
m de diàmet
tre
Pendent
t transvers
sal (pavime
ents exteri
iors): >= 2%,
2
<= 8%

UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U

PAVIM
MENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els j
junts s'han de rebli r amb sorra fina.
op rejuntades s'ha d
Un co
de fer una segona com
mpactació amb
a
2 o 3 p
passades de
e picó vibr
rant i
eblert final amb sor
un re
rra per acabar d'ompl
lir els jun
nts.
S'ha d'escombrar la sorr
ra que ha sobrat aban
ns d'obrir-lo al tràn
nsit.
COL·L
MB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
LOCACIÓ AM
S'han
n de suspendre els t
treballs quan la temp
peratura si
igui < 5°C.
llambordins s'han de
Els l
e col·locar sobre una
a base de morter
m
sec.
Les p
itat necess
sària per t
tal que no absorbeixi
in
peces per col·locar han de tenir la humi
l'aig
gua del morter.
Un co
peces s'han de regar per aconse
eguir l'ado
ormiment de
el morter d
de
op col·locades les p
base.
.
Despr
urada.
rés s'han de reblir els junts amb la beu
JUNTS
ER O BEURAD
DA:
S REBLERTS AMB MORTE
En ex
se humida durant
d
les 72 h següe
ents.
xteriors, la superfí cie ha de mantenir-s

m2 de superfície executa
ada d'acord
d amb les e
especificac
cions de la
a DT, amb deducció
d
de
e la
super
rs, d'acord
d amb els c
criteris se
egüents:
rfície corresponent a obertures interior
Pavim
ments exteriors:
- Obe
ertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obe
ertures > 1,5 m2: E
Es dedueix el 100%
ments interiors:
Pavim
- Obe
o es dedueixen
ertures <= 1 m2: No
- Obe
ertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
ment especí
a le
que
Aques
en l'acabam
ífic dels acords
a
es vores, sense
s
sts criteris incloue
rmalment co
a unitat.
compo
als diferents d'aquel
lls que nor
onformen la
orti l'ús de materia
ATORI
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
4.- N
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co

PAVIMEN
NT DE LLAMB
BORDINS:
Han de quedar col
l·locats a trencajunt
t, seguint les especi
ificacions de la DT.
entre peces
s: <= 8 mm
m
Junts e
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Nivel
ll: ± 12 mm
m
- Repla
anteig: ± 10 mm
- Plano
or: ± 5 mm
m/3 m

IÓ
IONS I SEN
NYALITZACI
FB - PROTECCI
L
FBA - SENYALI
ITZACIÓ HO
ORITZONTAL
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
FBA27
7112, FBA31112,FBA1E
E012.

PAVIMEN
NTS COL·LOC
CATS AMB MO
ORTER:
S'han d
de respecta
ar els junt
ts propis del
d
suport.

CUTADES
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
itzontal.
Pinta
e marques de
d senyalit
tzació hori
at sobre paviment de
S'han
rques següents:
n considerat les mar
- Ma
arques long
gitudinals
- Ma
arques tran
nsversals
- Ma
arques supe
erficials
- Pi
intat de ba
anda contín
nua sonora
ques següen
S'han
n considerat els tip
pus de marq
nts:
- Re
eflectants
- No
o reflectan
nts
S'han
n considerat els llo
ocs d'aplicació següe
ents:
- Vi
ials públic
cs

2.- CON
NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERA
ALS:
erfície del
l suport ha
a de ser ne
eta i humid
da.
La supe
El pavi
iment no s'ha de trep
pitjar dura
ant les 24 h següents
s a la seva
a col·locac
ció.
CACIÓ SOBRE
E LLIT DE S
SORRA:
COL·LOC
No s'ha
a de trebal
llar en con
ndicions me
etereològiq
ques que pu
uguin produ
uir alterac
cions a la
subbase
e o al llit
t de sorra.
El llit
t de sorra anivellada
a s'ha de deixar
d
a 1,5 cm per sobre
s
del nivell
n
defi
initiu.
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litzats
senya
yals comple
ementaris, que es ne
ecessitin c
col·locar entre seny
yal i barr
rera. Final
els t
treballs hauran de r
retirar-se absolutame
ent, si no queda cap obstacle en
e la calça
ada.
segons
Per a aclarir,
, completar
r o intens
sificar la senyalitza
ació mínim
ma, podrà afegir-se,
a
les c
circumstàncies, els següents elements:
- Li
imitació pr
rogressiva de la velocitat, en
n escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
perme
mesa a la carretera
c
f
fins la det
tenció tota
al si fos necessari (Placa TR 301). El primer
senya
yal de limitació pot situar-se prèviament
t a la de perill
p
"OBR
RES".
- Av
vís de règi
im de circu
ulació a la
a zona afe
ectada (Pla
aques TP 2
25, TR 400, TR 5, TR 6,
TR 3
305).
ientació dels vehicl es per les possibles
- Ori
s desviacio
ons (Placa TR 401).
- Del
limitació longitudin
nal de la zona ocupad
da.
No s 'ha de lim
mitar la ve
elocitat pe
er sota de 60 km/h en autopist
ta o autovi
ies, ni a 5
50 km a
la r
resta de les
l
vies, llevat del
l cas d'or
rdenació en
n sentit ú
únic alternatiu, que
e podrà
rebai
ixar-se a 40 km/h.
denació en sentit ún
L'ord
nic "ALTERN
NATIU" es d
durà a term
me per un d
dels següen
nts sisteme
es:
- Es
stabliment de la pri
ioritat d'u
un dels se
entits mitj
jançant sen
nyals fixo
os. Circula
ar, amb
fletx
xa vermella
a i blanca.
xa vermella i negra. Quadrada, amb fletx
- Or denació diürna mitja
ançant seny
yals manual
ls (paletes
s o discos)
), si els senyalitzad
s
dors es
poden
n comunica
ar visualme
ent o mitj
jançant ra
adio telèfo
on. Nota: El sistema de "test
timoni"
està totalment proscrit.
gulador.
- Mit
tjançant semàfor reg
Quan s'hagi de tallar to
otalment la
a carretera
a o s'estab
bleixi sent
tit únic al
lternatiu, durant
la n
nit, la det
tenció serà
à regulada
a mitjançan
nt semàfors
s. Durant el dia, po
oden utilit
tzar-se
senya
yalitzadors amb armil la fotolum
miniscent.
Quan per la zo
ona de cal
lçada lliur
re puguin circular dues
d
files de vehicl
les s'indic
carà la
desvi
iació de l'obstacle
e amb una
a sèrie d
de senyals
s TR
40 1 (direcció obligat
tòria),
inades a 45º i forma
incli
ant en plan
nta una ali
ineació rec
cta l'angle
e de la qua
al amb el c
cantell
elocitat pe
a carretera sigui in
de la
nferior quant major s
sigui la ve
ermesa en el
e tram.
i per la ni
it reflecto
Tots els senyals seran c
clarament visibles,
v
ors.

- Vials
s privats
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
- Repla
anteig
- Netej
ja i acondi
icionament del pavime
ent
- Aplic
cació de la
a pintura
- Prote
eccions pro
ovisionals durant l'a
aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERA
ALS:
Les mar
rques han de
d tenir el
l color, fo
orma, dimen
nsions i ub
bicació ind
dicats a la
a DT.
Han de tenir les vores nete
es i ben pe
erfilades.
La capa
a de pintur
ra ha de se
er clara, uniforme
u
i duradera.
El colo
or de la ma
arca ha de correspond
dre a la re
eferència B-118
B
de l'
'UNE 48-103
3.
El colo
or ha de co
omplir les especifica
acions de l'UNE_EN
l
14
436.
Dosific
cació de pi
intura: 72
20 g/m2
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Repla
anteig: ± 3 cm
- Dosif
ficació de pintura i microesfer
res: - 0%, + 12%
MARQUES
S REFLECTAN
NTS:
Dosific
cació de mi
icroesferes
s de vidre: 480 g/m2
2
CARRETE
ERES:
Relació
ó de contra
ast marca/p
paviment (U
UNE 135-200
0/1): 1,7
Resistè
ència al ll
liscament (
(UNE 135-20
00/1): >= 0,45
Coefici
ient de ret
trorreflexi
ió (UNE_EN 1436):
- Color
r blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd
d/lx m2
- 180 dies: >= 200 mc
cd/lx m2
cd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mc
r groc: >=
= 150 mcd/l
lx m2
- Color
Factor de luminàn
ncia (UNE_E
EN 1436):
r blanc:
- Color
- Sobre pavi
iment bitum
minós: >= 0,30
iment de fo
ormigó: >=
= 0,40
- Sobre pavi
r groc: >=
= 0,20
- Color
BANDA C
CONTÍNUA SO
ONORA:
La band
da sonora ha d'estar
r formada per un mo
osaic de peces
p
pinta
ades sobre
e el pavim
ment,
totes d
de la mate
eixa mida, amb la separació
s
s
suficient
per tal que
q
facin soroll en ser
trepitjades per les
l
rodes d
del vehicle
e.
ALITZACIÓ P
PROVISIONAL
L D'OBRES:
CRITERIS DE SENYA
o
que afectin a la lli
iure circu
ulació sen
nse haver col·locat
t la
No s'iniciaran obres
ponent seny
yalització, abalisame
ent i, en el
e seu cas,
, defenses.
. La seva forma,
f
sup
port,
corresp
colors, pictogra
ames i dimensions es correspondran amb
a
l'esta
ablert en la Norma
a de
eres 8.3.- IC i catà
àleg d'Ele
ements de Senyalitza
S
ció, Abali
isament i Defensa pe
er a
Carrete
circula
ació vial.
La part
t inferior dels seny
yals estar
ran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua
a el cas dels
senyals "SENTIT PROHIBIT" I "SENTI
IT OBLIGAT
TORI" en calçades divergents
s, que po
odran
col·loc
car-se sobr
re un pal s
solament, a la mínima
a altura.
Els sen
nyals i pl
lafons dire
eccionals, es col·lo
ocaran sem
mpre perpen
ndiculars a l'eix de
e la
via, ma
ai inclinad
des.
El fons dels seny
yals provis
sionals d'o
obra serà de
d color gr
roc.
Està pr
rohibit pos
sar cartell
ls amb mis
ssatges esc
crits, dist
tints dels que figur
ren en el Codi
de Circ
culació.
Tot sen
nyal que im
mpliqui una
a PROHIBIC
CIÓ o OBLIG
GACIÓ haurà
à de ser repetida
r
a intervals d'1
min. (s/velocitat
t limitada) i anul·la
ada en quan
nt sigui po
ossible.
ció d'obre
es que ex
xigeixi l'ocupació de part de l'explanació de
e la
Tota senyalitzac
era, es com
mpondrà, co
om a mínim, dels segü
üents eleme
ents:
carrete
- Senya
al de peril
ll "OBRES" (Placa TP 18).
- Barre
era que lim
miti fronta
alment la zona
z
no uti
ilitzable de
d l'explan
nació.
La plac
ca "OBRES" haurà
d'
'estar, com
m
a míni
im, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de
e la
barrera
a, en funci
ió de la vi
isibilitat del tram, de la vel
locitat del
l tràfic i del número
o de

CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
2.- C
ICIONS GENERALS:
CONDI
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
.
s de comen
Abans
nçar les f
feines, la DF ha d'a
aprovar l'equip, les
s mesures de protecc
ció del
tràns
sit i les senyalitza
acions auxiliars.
a pintura h
als no adhe
La s uperfície on s'ha d'
'aplicar la
nse materia
erits i
ha d'estar neta, sen
compl
letament seca.
florescènci
Si l
la superfíc
cie a pint
tar és un morter o formigó, no pot pre
resentar ef
ies, ni
reacc
cions alcalines.
ar la pint
lisa i no té prou adherència
Si l
la superfíc
cie on s'h
ha d'aplica
tura és ll
a
amb la
d'adhe
ficient.
pintu
ura, s'ha de fer un tractament per a don
nar-li el grau
g
erència suf
migó, no h
dar restes
En e
el cas de superfície
es de form
han de qued
s de productes o mat
terials
gó.
itzats per al curat del formig
utili
s o forats,
licar la pi
Si l a superfície present
ta defectes
, s'han de corregir a
abans d'apl
intura,
utili
itzant material del mateix tipus que el paviment existent.
e
rà aprovat.
s d'aplica
Abans
ar la pintu
ura s'ha de
d fer un r
replanteig topogràfi c, que ser
.per la
DF.
rocés inici
cat.
n de protegir les ma
S'han
arques del trànsit du
urant el pr
ial d'assec
A CONTÍNUA
BANDA
A SONORA:
re el pavim
a banda son
La f
formació de
el mosaic p
pintat sobr
ment de la
nora, s'ha de realitz
zar amb
la ma
maquinària i les eine
es adequades.
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
RANSVERSALS
MARQU
S:
UES LONGITUDINALS O MARQUES TR
mb les espe
ns de la DT
t per l'eix
m de llargària pintada, d'acord am
ecificacion
T i mesurat
x de la
faixa
a al terreny.

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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Es s
seguiran le
es instrucc
cions de la DF i els
s criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respe
ectives normes de pr
rocediment de cada as
ssaig.

Aquesta
a partida inclou
i
les operacions
s auxiliars
s de neteja
a i acondic
cionament del
d
pavime nt a
pintar.
MARQUES
S SUPERFICI
IALS:
superfície pintada, d
d'acord amb
b les espec
cificacions
s de la DT,
, mesurant la superf
fície
m2 de s
circumscrita al conjunt
c
de la marca pintada.
p
Aquesta
a partida inclou
i
les operacions
s auxiliars
s de neteja
a i acondic
cionament del
d
pavime nt a
pintar.

nt l'aplic
Duran
cació de la
a pintura s'obtindra
an mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aques
stes mostres seran c
com a mínim
m:
mostres de 2 l de pi ntura directament de
- 2 m
e la pistol
la per lot d'acceptac
ció.
- 10
0-12 xapes metàl·liqu
ues per lo
ot d'accept
tació. Aque
estes xapes
s de 30x15
5x0,2 cm s'
'hauran
de d
disposar a la línia o
on ha de passar
p
la m
màquina espaiades 40
0 m, en sen
ntit transv
versal.
uran de deixar eixug
S'hau
gar 30 min. abans de recollir-l
les.

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
VIALS P
PÚBLICS:
* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
n de 28 de
e diciembre
e de 1999 por la qu
ue se actua
aliza el Pliego
P
de Prescripci ones
* Orden
Técnica
as Generale
es para ob
bras de carreteras y puentes
s en lo re
elativo a señalizac
ción,
balizam
miento y si
istemas de contención
n de vehícu
ulos.
Orden d
de 16 de ju
ulio de 19
987 por la que se ap
prueba la Norma
N
8.2-IC Marcas Viales, de
e la
Instruc
cción de ca
arreteras.
* UNE-E
EN 1436:199
98 Material
s
ón horizont
tal. Compo
ortamiento de las ma
arcas
les para señalizació
viales aplicadas sobre la c
calzada.
PRIVATS:
VIALS P
No hi h
ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.
SENYALITZACIÓ PRO
OVISIONAL D
D'OBRES:
mbre, de pr
revención de
d riesgos laborales.
.
Ley 31/1995, de 8 de noviem
5/1997, de
e 14 de abril, so
obre dispo
osiciones mínimas en
e
materia
a de
Real Decreto 485
s
y salud en el trabajo
o.
señalización de seguridad
de 31 de agosto de
e 1987 sob
bre señali
ización, balizamiento, defensa
a, limpiez
za y
Orden d
termina
ación de ob
bras fijas en vías fu
uera de pob
blado.

ROL D'EXECUCIÓ. INTE
CONTR
ERPRETACIÓ DE RESULTA
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
unitat d'obra s'ha d'executar d'acord
La u
d a les condicions
s
ractista haurà de co
contr
orregir els defectes observats.

indicades

al

ple
ec.

El

Els assaigs d'
'identifica
ació dels materials han de co
omplir les indicacions del ple
ec, amb
les t
toleràncies indicade
es a la norma UNE 135
5200-2.
Les dotacions d'aplicac
ció mitjane
es dels ma
aterials, obtingudes
s a partir
r de les l
làmines
metàl
mplir les especifica
acions de projecte i
i/o del pl
lec de cond
l·liques, han de com
dicions
tècni
ticulars. La disper
rsió dels valors ob
btinguts, expressada
a en func
ció del
iques part
coefi
icient de variació, ha de ser inferior a
al 10 %.
Es r
rebutjaran, i per tan
nt, hauran de ser re
eposades to
otes les m
marques via
als avaluad
des que
entin, en qualsevol dels perío
prese
odes de 30,
, 180 i 730
0 dies exig
gits com a garantia, valors
riors als especifica
infer
ats.
CONTR
DA. OPERACIONS DE CON
NTROL:
ROL DE L'OBRA ACABAD

5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA

Els p
punts de control més destacables són els
s següents:

CONTROL
L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL:

ecció visual de la u
Inspe
unitat acabada.

Els pun
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:

n servei. Es realitzaran
- As
ssaigs de la marca
a vial en
ió dinàmic "in situ":
:
mi
itjançant un
u sistema d'avaluaci

- Inspe
ecció visua
al de la superfície sobre la que
q
s'ha d'
'aplicar la
a pintura, condicions
s de
netej
ja, compati
ibilitat de
e pintures en cas de repintat, etc...

-

- Abans
s de començar les fe
eines, la DF
D ha d'aprovar l'eq
quip, les mesures
m
de protecció del
tràns
sit i les senyalitzac
s
cions auxil
liars.

les
s

següents

determin
nacions

etrorreflex
vial (UNE-EN 14
436), als 3
Obtenció del coefic
cient de re
xió de la marca
m
30, 180
ció.
i 730 die
es de la se
eva aplicac

aigs:
s requereix
xen els seg
güents assa
- Es

- Repla
anteig dels
s punts on s'ha de pi
intar.
- Contr
rol diari de
d la relac
ció entre pintura
p
con
nsumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de
d
marques vials o al menys amb freqü
üència dià
ària, compr
rovació de
e la
cació de pi
intura i mi
icroesferes
s (UNE 1352
274), sobre
e, com a mí
ínim:
dosific

-

NE-EN 1436)
Resistènc
cia al llis
scament (UN
)

-

Grau dete
eriorament

ia (UNE 480
- Ev
volució del
l factor de
e luminànci
073-2)
ES:
CONTR
ROL DE L'OBRA ACABAD
DA. CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE

- 2 mostres de 2 l de pintura ob
btinguda di
irectament de la pist
tola.
ns de la DF
Els c
controls s'han de re
ealitzar segons les i
instruccion
F.
- 3 xapes me
etàl·liques
s de 30x15x
x0,2 cm, qu
ue s'hauran
n de dispos
sar transve
ersalment a la
línia o
on ha de pa
assar la mà
àquina espa
aiades 40 m com a mín
nim. S'haur
ran de deix
xar eixuga
ar 30
min. ab
bans de rec
collir-les.

RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ROL DE L'OBRA ACABAD
CONTR
DA. INTERPR
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
tats observ
Corre
ecció per part del c
contractista de les i
irregularit
vades.

- Cada 1000 m de marques vi
ials o al menys
m
amb freqüència
f
diària, comprovació de:
ls treballs
e no estigu
ionats els errors
No e
es permetrà
à la conti
inuació del
s fins que
guin soluci
d'exe
ecució.

- Do
osificació de pintura
a i microes
sferes en xapes
x
(UNE 135274)
- Retrorrefl
lexió in-si
itu

(UNE-E
EN 1436)

CONTROL
L D'EXECUCI
IÓ. CRITERI
IS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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FBB - S
SENYALITZA
ACIÓ VERTI
ICAL
FBB1 - SENYALS DE
D PERILL,
, PRECEPTI
IUS I DE REGULACIÓ
Ó

* Ord
den de 6 de febrero de 1976 por la que s
se aprueba el Pliego de prescri
ipciones té
écnicas
gener
rales para obras de carreteras y puentes
s (PG 3/75)
den de 28 de diciemb
* Ord
bre de 1999 por la qu
ue se actua
aliza el Pl
liego de Pr
rescripcion
nes
Técni
ativo a señ
ñalización,
,
icas Generales para obras de carreteras y puentes en lo rela
baliz
hículos.
zamiento y sistemas de contención de veh
Orden
n de 28 de diciembre
e de 1999 por la que se aprueba
a la norma 8.1-IC, Se
eñalización
n
Verti
ción de Carreteras.
ical, de la Instrucc

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB11251.

VIALS
S PRIVATS:
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co

1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
DE LES PAR
Element
ts per a se
enyalitzaci
ió vertical
l de vials fixats al seu suport
t.
S'han c
considerat els elemen
nts següent
ts:
- Plaqu
ues amb sen
nyals de pe
erill, prec
ceptives i de regulac
ció
S'han c
considerat els llocs de col·loc
cació següe
ents:
- Vials públics
- Vials d'ús priv
vat
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
L'execu
- Repla
anteig
- Fixac
ció del sen
nyal al sup
port
- Compr
rovació de la visibil
litat del senyal
s
- Corre
ecció de la
a posició s
si fos nece
essària

FBB2
2 - SENYAL
LS D'INFOR
RMACIÓ I DE
D DIRECCI
IÓ
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
FBB21
1201.
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
CUTADES
Eleme
ments per a senyalitz ació vertical de via
als fixats al seu sup
port.
an considerat els el ements seg
S'ha
güents:
- Pla
aques amb senyals d' informació
S'ha
següents:
an considerat els ll ocs de col·locació s
- Via
als públics
- Vi
Vials d'ús privat
xecució de la unitat
L'ex
t d'obra inclou les o
operacions següents:
- Rep
planteig
- Fi
ixació del senyal al suport
senyal
- Co
d
omprovació de la vis ibilitat del
- Co
ció si fos necessària
a
orrecció de la posic
COND
DICIONS GENERALS:
dicada a la
modific
L'ele
xat al suport, a la p
posició ind
a DT, amb les
l
cacions
ement ha d'estar fix
intro
oduïdes al replantei g previ, aprovades p
per la DF.
tre de grav
se que es
Ha de resistir un esforç
ç de 1 kN aplicats a
al seu cent
vetat, sens
produ
dueixin variacions de
e la seva orientació.
eix de la c
S'ha de situar en un pla
a vertical, perpendic
cular a l'e
calçada.
Toler
ràncies d'execució:
- Ver
rticalitat: ± 1°
VIAL
ALS PÚBLICS:
e la zona d
automò
Ha de ser visible des d' una distància de 70 m o des de
de parada d'un
d
òbil,
tot i que hi hagi un cam
mió situat per davant
t a 25 m.
curte
Aques
sta visibilitat s'ha
a de mantenir de nit, amb les llums
l
es.
ància a la calçada: >= 50 cm
Distà
RECEPTIVES, DE REGULA
ACIÓ I D'IN
PLAQ
AQUES AMB SENYALS DE PERILL, PR
NFORMACIÓ I RÈTOLS:
surat per l
s baixa de
La di
distància al pla del paviment ha
h de ser >
>= 1 m, mes
la part més
l'ind
dicador.

CONDICIONS GENERA
ALS:
L'eleme
ent ha d'es
star fixat al suport, a la posi
ició indica
ada a la DT
T, amb les modificaci
ions
introdu
uïdes al re
eplanteig p
previ, apro
ovades per la DF.
Ha de r
resistir un
n esforç de
e 1 kN apli
icats al se
eu centre de
d gravetat
t, sense qu
ue es
produei
ixin variac
cions de la
a seva orie
entació.
S'ha de
e situar en
n un pla ve
ertical, pe
erpendicula
ar a l'eix de la calç
çada.
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Verti
icalitat: ± 1°
PÚBLICS:
VIALS P
Ha de ser visible
e des d'una
a distància
a de 70 m o des de la
a zona de parada
p
d'un
n automòbil
l,
que hi hagi
i un camió situat per
r davant a 25 m.
tot i q
Aquesta
a visibilit
tat s'ha de
e mantenir de nit, am
mb les llum
ms curtes.
Distànc
cia a la ca
alçada: >=
= 50 cm
S AMB SENYA
ALS DE PERI
ILL, PRECEP
PTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORM
MACIÓ I RÈT
TOLS:
PLAQUES
tància al pla
p
del pav
viment ha de
d ser >= 1 m, mesura
at per la part
p
més ba
aixa de
La dist
l'indic
cador.
NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON
an de produ
uir danys a la pintur
ra, ni bony
ys a la pla
anxa durant
t el procés
s de fixaci
ió.
No s'ha
No s'ha
a de forada
ar la planx
xa per fixa
ar-la. S'ha
an d'utilit
tzar els fo
orats exist
tents.
Els ele
ements auxi
iliars de f
fixació han
n de compli
ir les cara
acterístiqu
ues indicad
des en les
normes UNE 135312 i UNE 135
5314.
TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT

2.- C
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
S AMB SENYA
ALS DE PERI
ILL, PRECEP
PTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMA
ACIÓ I COMP
PLEMENTÀRIE
ES,
PLAQUES
ETINS DE RU
UTA:
I CAIXE
Unitat de quantit
tat realmen
nt col·loca
ada a l'obr
ra segons les
l
especif
ficacions de
d la DT, i
da per la DF.
D
aprovad

océs de fix
No s'
ys a la pintura, ni b
bonys a la planxa dur
rant el pro
xació.
'han de produir dany
ilitzar els
xistents.
No s'
S'han d'uti
s forats ex
'ha de foradar la pl anxa per fixar-la. S
icades en l
Els e
de fixació han de com
mplir les característ
c
tiques indi
les
elements auxiliars d
norme
mes UNE 135 312 i UNE
E 135314.

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
VIALS P
PÚBLICS:
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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PLAQUES
S AMB SENYA
ALS DE PERI
ILL, PRECEP
PTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMA
ACIÓ I COMP
PLEMENTÀRIE
ES,
ETINS DE RU
UTA:
I CAIXE
Unitat de quantit
tat realmen
nt col·loca
ada a l'obr
ra segons les
l
especif
ficacions de
d la DT, i
da per la DF.
D
aprovad

-

4.- NOR
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI

ICIONS GENERALS:
CONDI
El su
uport ha de restar v
vertical, a la posici
ió indicada
a a la DT, amb les co
orreccions de
repla
anteig aprovades per
r la DF.
Ha de sobresortir del te
erreny una alçada suf
ficient per
r tal que e
el senyal o rètol que
e li
espongui estigui a u
corre
una alçada mínima d'u
un metre re
especte a l
la rasant del
d
pavimen
nt.
l cas de perfils bui ts, l'extrem del tub
En el
b que quedi
i exposat a la intemp
pèrie, un c
cop
insta
r tancat de manera qu
ue s'impede
eixi l'entr
rada d'agen
nts agressi
ius en
al·lat, ha de quedar
el in
de quedar soldada
s
en tot el seu
u perímetre
e,
nterior. La tapa ha de ser d'acer i ha d
abans
s del galvanitzat.
La di
distància del suport a la part exterior d
de la calça
ada ha de s
ser tal que
e el senyal
l o
rètol
l que li correspongu
ui restin separats am
mb més de 50
5 cm de la
a part exte
erior de la
a
calça
ada.
L'anc
ha de ser suficient p
per resisti
ir una empe
enta de 1 kN
k aplicats
s al
coratge del suport h
centr
a senyal o rètol que li corresp
pongui.
re de gravetat de la
Les p
perforacions del sup
port per l'ancoratge del senyal
l o rètol c
corresponen
nt han de r
restar
a la posició correcta.
Tots els elements de fix
xació han de
d quedar p
protegits de
d la corro
osió.
Els s
mb correder
ra telescòpica, han d
de permetre
e substitui
ir, afegir o treure e
els
suports am
mòdul
ls fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
ls suports d'alumini , l'ancoratge al fon
En el
nament de formigó
f
ha de ser amb
b quatre
espàr
o inferior a 20 mm. L
La fixació del suport
t al formig
gó ha de se
er amb
rrecs de diàmetre no
bride
des d'ancoratge galva
anitzades i cargols d
d'alumini.
i fà
uport.
istema de fixació ha
El si
a de permetre una sub
bstitució ràpida
r
àcil del su
Toler
ràncies d'execució:
- Rep
planteig: ± 5 cm
- Alç
cm
çària: + 5 cm, - 0 c
- Ver
rticalitat: ± 1°

VIALS P
PÚBLICS:
* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripci
iones técni
icas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
* Orden
n de 28 de diciembre de 1999 po
or la que se
s actualiz
za el Plieg
go de Presc
cripciones
Técnica
as Generale
es para obr
ras de carr
reteras y puentes
p
en lo relativ
vo a señali
ización,
balizam
miento y si
istemas de contención
n de vehícu
ulos.
Orden d
de 28 de di
iciembre de
e 1999 por la que se aprueba la
a norma 8.1
1-IC, Señal
lización
Vertica
al, de la Instrucción
I
n de Carret
teras.
VIALS P
PRIVATS:
No hi h
ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
5.- CON
NTROL:
OPERACIONS DE CON
rovació top
pogrà fica de la situ
uació i col
l·locació de
d tots els
s senyals.
- Compr
- Inspe
ecció visua
al de l’ es
stat genera
al dels sen
nyals i la seva visib
bilitat.
- Per a cada seny
yal i carte
ell selecci
ionat:
- Determinac
ció de les caracterís
stiques fot
tomètriques
s (coeficie
ent de retr
rorreflexió
ó) i
mè triques (coordenad
des cromàti
iques i fac
ctor de lum
minància) en
e la zona
colorim
retrorr
reflectant cada 20uni
itats.
- Determinac
ció de les caracterís
stiques col
lorimè triq
ques en la zona no
reflectant.
retrorr
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
e realitza
aran segons
s les indic
cacions de la DF.
- Els controls es
nombre de senyals
s
i c
cartells se
eleccionats
s per a con
ntrolar, re
espondrà al
ls criteris
s
- El n
indicat
ts en l’apa
artat de co
ontrol de materials
m
(
(S).
INTERPR
RETACIÓ DE
E RESULTATS
S I ACTUACI
IONS EN CAS
S D’INCOMPL
LIMENT:
- Els c
criteris d’acceptació
ó i rebuig per a un lot
l
de seny
yals o cart
tells del mateix
m
tipu
us,
es corr
responen al
ls indicats
s en l’apar
rtat de con
ntrol de ma
aterials (n
nivell 4,0).
Correcc
ció de les irregulari
itats obser
rvades a cà
àrrec del contractist
c
ta.

Pre
eparació del forat o encofrat del dau
Col
l·locació del suport
t i apuntalament
rmigonat del dau
For
Ret
tirada de l'apuntala
ament provisional

COL·L
MIGONAT:
LOCAT FORM
rà d'acord amb l'arti
icle 86 de l'EHELa re
esistència caracterí stica del formigó es
s comprovar
08
Fondà
dària d'ancoratge: > 40 cm
2.- C
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ

S PER A SE
ENYALITZA
ACIÓ VERTICAL
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS

CONDI
ICIONS GENERALS:
ha de fer u
eig del con
Abans
s de col·locar els s uports s'h
un replante
njunt que ha
h d'aprova
ar la
DF.

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

COL·L
VAT:
LOCAT CLAV
duir danys ni deforma
acions als suports.
La mà
màquina de clavar no ha de prod
eva posició
vegada clavat al sup
Una v
port no es pot rectif
ficar la se
ó si no és treient-lo
o i
torna
ant-lo a clavar.

FBBZ2320.
DE LES PAR
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
nyalització
ó vertical de tub d'a
acer galvan
nitzat col·
·locats en la seva
Suports per a sen
posició
ó definitiv
va.
S'han c
considerat els tipus de col·loc
cació següe
ents:
- Col·l
locat clava
at a terra
locat formi
igonat a te
erra
- Col·l
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
L'execu
Col·loc
cat clavat:
- Repla
anteig
- Clava
at del supo
ort
Col·loc
cat formigo
onat:
- Repla
anteig

LOCAT FORM
COL·L
MIGONAT:
feriors a 5
No es
s pot treballar amb pluja, ni amb temper
ratures inf
5°C.
ormigó s'ha de posar
El fo
r a l'obra abans que comenci l'adormiment
t, i a una temperatur
ra >=
5°C.
'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'a
No s'
abocat del formigó.
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U
ecificacion
T.
m de llargària realment col·locat d'acord am
mb les espe
ns de la DT

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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4.- NOR
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI

Gruix
x màxim de les tonga
ades de material filt
trant: 30 cm
Toler
ràncies d'execució:
- Pl
lanor de le
es capes de
e material filtrant: ± 20 mm/m
m
- Ni
ivells de les
l
capes d
de material
l filtrant:
: ± 30 mm

* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripci
iones técni
icas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
* Orden
n de 28 de diciembre de 1999 po
or la que se
s actualiz
za el Plieg
go de Presc
cripciones
Técnica
as Generale
es para obr
ras de carr
reteras y puentes
p
en lo relativ
vo a señali
ización,
balizam
miento y si
istemas de contención
n de vehícu
ulos.
Orden d
de 28 de di
iciembre de
e 1999 por la que se aprueba la
a norma 8.1
1-IC, Señal
lización
Vertica
al, de la Instrucción
I
n de Carret
teras.

2.- C
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
CONDI
ICIONS GENERALS:
El m
muntatge del
d
tub ha
aurà de realitzar-l
r
lo persona
al experime
mentat, que
e, a la v
vegada,
vigil
larà el posterior re
eplè de la rasa, en e
especial la
a compactac
ció directa
ament als t
tubs.
ortació de
L'apo
e terres p
per a cor
rrecció de nivells ha de ser
r mínima, de les ma
mateixes
exist
tents i d'igual comp
pacitat. S'eliminaran
n els mater
rials inest
tables, tur
rba o argil
la tova
a base per al reblim
de la
ment.
S'ha de preveure un s
sistema de
e desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua
a dins
l'exc
cavació.
No s
s'ha d'inic
ciar la man
nipulació ni la col·
·locació de
els tubs s
sense l'aut
torització prèvia
de la
a DF.
s de baixa
Abans
ar els tub
bs a la ra
asa s'han d
d'examinar aquests i apartar els que es
stiguin
deter
riorats.
No h
han de transcórrer m
més de 8 dies
d
entre l'execuci
ió de la r
rasa i la col·locaci
ió dels
tubs.
.
ol·locació dels tubs s'ha de començar pe
La co
el punt més
s baix quan
n la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la r
rasa i els
s tubs lli
iures d'aigua i de terres
engru
unades.
En c
cas d'inter
rrompre's l
la col·loc
cació dels tubs s'ha
a d'evitar la seva obstrucció
o
i s'ha
d'ass
segurar el
l seu desg
guàs. Quan
n es repre
enguin els treballs s'ha de comprovar
c
que no
s'hag
gi introduït cap cos estrany a l'interio
or dels tub
bs.

FD - SA
ANEJAMENT I CANALIT
TZACIONS
FD5 - D
DRENATGES
FD5A - RASES PER
R A DRENAT
TGE DE TER
RRENYS

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5A1805.
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
DE LES PAR
Formaci
ió de drena
atge amb tu
ub ranurat de materia
als plàstic
cs.
considerat els tipus de col·loc
cació següe
ents:
S'han c
- Col·l
locació del
l tub sense
e incloure el reblert
t de material fitrant
- Col·l
locació del
l tub inclò
òs el reble
ert de mate
erial fitrant
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
Inclòs el reblert
t de materi
ial filtran
nt:
rovació del
l llit de r
recolzament
t
- Compr
- Col·l
locació i unió
u
dels t
tubs
- Reble
ert de la rasa
r
amb ma
aterial fil
ltrant
Sense i
incloure el
l reblert d
de material
l filtrant:
- Compr
rovació de la superfí
ície de rec
colzament
- Col·l
locació del
ls tubs

INCLÒ
TERIAL FILTRANT:
ÒS EL REBLERT DE MAT
ització exp
No s'
blert de la rasa sens
se l'autori
pressa de la
l DF.
'ha d'iniciar el reb
, o indicad
Per s
e
da a la DT,
da per la DF
D (mínim 2
25 cm),
sobre del tub, fins l'alçada especificad
licat amb u
1
100-150
s'ha de col·locar un reb
bliment de grava D 20
0-40, embol
un filtre geotèxtil
g
g/m2.
.
edir a la c
ó del geotè
No s 'han de co
ol·locar mé
és de 100 m de tub s ense proce
col·locació
èxtil i
al re
ebliment amb materia
al filtrant.
cte superfi
r imputresc
El g
geotèxtil ha
h de tenir
r un aspec
icial pla i regular. Ha de ser
cible i
nes del geo
compa
atible amb
b els mater
rials amb què hagi d
d'estar en contacte. Les làmin
otèxtil
no h
han de cav
valcar ent
tre elles, i un co
op col·locades s'han
n de protegir del pas de
perso
ones, equips o mater
rials.
a grava ha de complir
r les condi
f
La c omposició granulomèt
trica de la
icions de filtratge
f
fixades
stema previ
uació d'aig
per l
s i del sis
ist d'evacu
gua.
la DF, en funció del s terrenys adjacents
trant a la intempèrie
e.
S'ha d'evitar l'exposici ó prolongada del mat
terial filt
ra que s'ev
ontaminació
ava amb mat
Els treballs s'han
s
de fe
er de maner
viti la co
ó de la gra
terials
estra
anys.
s'ha de compact
tar per to
Una vegada col·locats e
els tubs, el reblert
t de la rasa
r
ongades
succe
mb un grau de compactació >= 75
5% del P.N.
essives am
La ge
eometria del replè h
ha de ser la indicada
a a la DT.
e tenir le
s caracterí
El m
material de
e cada tong
gada ha de
es mateixes
ístiques, i el gruix
x ha de
dran una superfície
e convexa, amb pendent trans
sversal
ser uniforme. Les tong
gades tind
ior complei
resa entre
compr
e el 2% i 5%. No s'ha d'esten
ndre'n cap fins que la inferi
ixi les
l grau de c
a de ser in
condi
dicions exigides. En cap cas el
compactació de cada tongada ha
nferior
niv
al m
més alt qu
ue tinguin els sòls adjacents
s, en el mateix
m
vell. Les tongades d
de cada
costa
at del tub s'han d'e
estendre de forma sim
mètrica.
des sense a
inal de la compactac
Al fi
ció, ha de donar-se u
unes passad
aplicar-hi vibració.
mbient sigu
r a 0°C.
n de suspendre els t
S'han
treballs quan la temp
peratura am
ui inferior
erraplenar rases i consolidar
El p
procediment
t utilitzat
t per a te
c
reblerts no ha de p
produir
movim
ments dels tubs.

ALS:
CONDICIONS GENERA
bs han de quedar
q
ben
n assentats
s sobre un llit de material
m
fi
iltrant de granulome
etria
Els tub
adequad
da a les ca
aracterísti
iques del terreny
t
i del
d
tub.
Hi ha d
d'haver pun
nts fixos d
de referènc
cia exterio
ors a la zo
ona de treb
ball, als quals
q
s'hi han
de refe
erir totes les lectur
res topogrà
àfiques.
Els tub
bs col·loca
ats han d'e
estar alin
neats i a la
l rasant prevista. Han de ten
nir el pen
ndent
definit
t al projec
cte per a c
cada tram i seguir le
es alineaci
ions indica
ades en la DT.
Els tub
bs han de penetrar
p
di
ins dels pe
ericons i dels
d
pous de
d registre
e.
El dren
natge acaba
at ha de fu
uncionar co
orrectament
t.
El pas d'aigua ha
a de ser el
l correcte en els pou
us de regis
stre aigües
s avall.
ls tubs rec
ctes: <= 1 cm/m
Fletxa màxima del
t: >= 0,5%
%
Pendent
Amplàri
ia de la ra
asa: Diàme
etre nomina
al + 45 cm
ació de tub
bs en peric
cons i pous
s: >= 1 cm
m
Penetra
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Pende
ent <= 4%: ± 0,25%
- Pende
ent > 4%: ± 0,50%
- Rasan
nts: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT
T DE MATERI
IAL FILTRAN
NT:
natge ha d'estar reco
obert per un
u reblert de 50 cm de
d material
l filtrant.
.
El dren
El grau
u de compa
actació de
el reblert de la ra
asa no ha de ser in
nferior al del mate
erial
circumd
dant.
Cavalca
aments de les
l
làmines
s de polipr
ropilè: >=
= 30 cm

UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U

________________________
_______________________
________________
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____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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d'aigua
mi
itjançant les
l
cambre s de descà
àrrega si e
existissin,
, verifica
ant el pas correcte d
en
n els pous de registr
re aigües avall.
a

largària am
midada sego
ons les esp
pecificacio
ons de la DT.
D
m de ll
T DE MATERI
IAL FILTRAN
NT:
INCLÒS EL REBLERT
o inclou l
la preparac
ció de la superfície
e d'assentament ni l'execució
l
del
Aquest criteri no
e material filtrant.
llit de

CONTR
DA. CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
ROL DE L'OBRA ACABAD
Es s eguiran le
es instrucc
cions de la
a DF en la realitzac
ció dels co
ontrols pre
evistos, i a més,
el co
ontractista subminis trarà el personal i els materi
ials necess
saris per a aquesta p
prova.

SENSE INCLOURE EL
L REBLERT D
DE MATERIAL
L FILTRANT:
o inclou la
a preparaci
ió de la su
uperfície d'assentame
d
ent, ni el reblert d
de la
Aquest criteri no
mb material
l filtrant.
rasa am
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR

ROL DE L'OBRA ACABAD
CONTR
DA. INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:

de 6 de feb
brero de 1
1976 por la
a que se aprueba el Pliego de prescripci
iones técn
nicas
Orden d
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
Orden F
FOM/1382/20
002 de 16 de mayo, por la qu
ue se actua
alizan det
terminados artículos del
pliego de prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales par
ra obras de
e carretera
as y puente
es relativ
vos a
la construcción de
d explanac
ciones, dre
enajes y ci
imentacione
es.
de 14 de mayo
m
de 19
990 por la que se aprueba
a
la Instrucció
ón de carr
reteras 5. 2-1C
Orden d
«Drenaje superfic
cial».
de 15 de septiembre
e de 1986 por la qu
ue se apru
ueba el Pl
liego de Prescripci
iones
Orden d
Técnica
as Generale
es de Tuber
rias de San
neamiento de
d Poblacio
ones.

Corre
ecció de les irregul aritats observades a càrrec de
el contract
tista.

FD5J
J - CAIXES
S PER A EM
MBORNALS

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
FD5JC
JCF0E.

NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
5.- CON

1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
CUTADES

L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL:
CONTROL

Execu
ptors, sobr
re solera d
de formigó.
ució de caixa per a embornals o intercep
S'han
terials seg
güents:
n considerat els mat
- Ca
aixa de for
rmigó
lment esque
- Ca
aixa de maó
ó calat arr
rebossada i lliscada i eventual
erdejada per fora
L'exe
ecució de la unitat d'obra inclou les op
peracions següents:
s
aixa de formigó:
En ca
assentament
- Co
omprovació de la supe
erfície d'a
t
olera
- Co
ol·locació del formig
gó de la so
- Mu
untatge de l'encofrat
t
amb e
- Pr
reparació de
d la troba
ada de la caixa
c
el tub de desguàs
d
aixa
- Co
ol·locació del formig
gó de la ca
- De
esmuntatge de l'encof
frat
- Cu
ura del for
rmigó
En ca
aixa de maó:
assentament
- Co
omprovació de la supe
erfície d'a
t
olera
- Co
ol·locació del formig
gó de la so
er
- Co
ol·locació dels maons
s amb morte
amb e
- Pr
reparació de
d la troba
ada de la caixa
c
el tub de desguàs
d
ior de la c
- Ar
rrebossat i lliscat d
de l'interi
caixa
a, en el se
- Es
squerdejat exterior d
de la caixa
eu cas

Els pun
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:
- Inspe
ecció visu
ual de la base sobre
e la que s'assentara
s
an els tub
bs i compr
rovació de les
toler
ràncies d'e
execució, e
en especial
l en referè
ència a les pendents.
- Inspe
ecció visua
al de les peces aban
ns de la se
eva col·loc
cació, rebu
utjant les que prese ntin
defec
ctes.
- Contr
rol visual de les al
lineacions dels tubs
s col·locat
ts i dels elements singulars,
s
com
ara u
unions amb pous i arq
quetes.
- Contr
rol d'execu
ució del re
eblert filt
trant (veur
re àmbit de control 0537)

CONTROL
L D'EXECUCI
IÓ. CRITERI
IS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
Els con
ntrols s'ha
an de reali
itzar segon
ns les inst
truccions de
d la DF.

CONDI
ICIONS GENERALS:
vellada i a la fondàr
ria previst
La so
olera ha de quedar p
plana, aniv
ta a la DT.
Correcc
ció de les irregulari
itats obser
rvades a cà
àrrec del contractist
c
ta.
La ca
aixa ha de quedar ap
plomada i ben assenta
ada sobre la
l solera.
ermetre la col·locaci
ió del bas timent i la
El n
nivell del coronament
t ha de pe
l reixa en
nrasats
lla.
el paviment o zona a
amb e
adjacent sense sobres
sortir d'el
reparat.
El fo
e quedar pr
orat per al pas del tub de desguàs ha de
CONTROL
L DE L'OBRA
A ACABADA. OPERACIONS
S DE CONTRO
OL:
Els a
n de ser arrodonits.
angles interiors han
e residu.
La ca
d qualsevo
ol tipus de
aixa acabada ha d'es tar neta de
Els pun
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:
Toler
ràncies d'execució:
- De
esviació la
ateral:
- Un c
cop finalit
tzada l'ob
bra i aban
ns de la recepció
r
p
provisional
provarà el bon
, es comp
Línia
de
24 mm
l'eix: ± 2
funci
ionament de
d
la xar
rxa abocant
t aigua en
e
els pous de reg
gistre de capçalera
a o,
- Dimension
ns interior
rs: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interio
or màxima expressada en m)
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
CONTROL
L D'EXECUCI
IÓ. INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
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- Nivel
ll soleres:
: ± 12 mm
- Gruix
x (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (
(<= 12 mm),
, - 8 mm
<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm
m)
- e > 30 cm: + 0,05 e (<

* Or
rden FOM/13
382/2002 de
e 16 de ma
ayo, por la
a que se actualizan
a
determinad
dos artícul
los del
plieg
go de prescripciones
s técnicas generales para obras
s de carret
teras y pue
entes relat
tivos a
la co
onstrucción de expla
anaciones, drenajes y cimentaci
iones.
5.2-1C
* Or
rden de 14 de mayo d
de 1990 por
r la que s
se aprueba la Instru
ucción de carreteras
c
«Dren
naje superficial».

DE FORMIGÓ:
CAIXA D
El form
migó col·lo
ocat no ha de tenir disgregacio
d
ons o buits
s a la mass
sa.
La secc
ció de l'
'element n
no ha de quedar di
isminuïda en cap pu
unt per la
l
introdu
ucció
d'eleme
ents de l'e
encofrat ni
i d'altres.
La resi
istència ca
aracterísti
ica del for
rmigó es co
omprovarà d'acord
d
amb
b l'article
e 86 de l' EHE08

ormigón
Real Decreto 1247/2008,
1
de 18 de julio, por
r el que se
e aprueba la Instruc
cción de Ho
Estru
uctural (EHE-08).

FD5K
K - CAIXES
S PER A IN
NTERCEPTOR
RS

DE MAÓ:
CAIXA D
Els mao
ons han d'e
estar col·l
locats a tr
rencajunts i les fila
ades han de
e ser horit
tzontals.
Els jun
nts han d'e
estar plens
s de morter
r.
La supe
erfície int
terior ha de quedar revestida amb un ar
rrebossat de
d gruix uniforme
u
i ben
adherit
t a la pare
et, i acab
bada amb un
n lliscat de pasta de
d pòrtland. El reve
estiment ha
a de
ser lli
is, sense fissures,
f
f
forats o al
ltres defec
ctes.
dels junts: <= 1,5 c
cm
Gruix d
Gruix d
de l'arrebo
ossat i del
l lliscat: 1,1 cm
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Horit
tzontalitat
t de les fi
ilades: ± 2 mm/m
- Gruix
x de l'arre
ebossat i d
del lliscat
t: ± 2 mm

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
FD5KN
KNF08.
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
CUTADES
Execu
ptors, sobr
re solera d
de formigó.
ució de caixa per a embornals o intercep
S'han
terials seg
güents:
n considerat els mat
- Ca
aixa de for
rmigó
- Ca
aixa de maó
ó calat arr
rebossada i lliscada i eventual
lment esque
erdejada per fora
L'exe
ecució de la unitat d'obra inclou les op
peracions següents:
s
En ca
aixa de formigó:
- Co
omprovació de la supe
erfície d'a
assentament
t
- Co
ol·locació del formig
gó de la so
olera
- Mu
untatge de l'encofrat
t
amb e
- Pr
reparació de
d la troba
ada de la caixa
c
el tub de desguàs
d
aixa
- Co
ol·locació del formig
gó de la ca
- De
esmuntatge de l'encof
frat
- Cu
ura del for
rmigó
En ca
aixa de maó:
assentament
- Co
omprovació de la supe
erfície d'a
t
olera
- Co
ol·locació del formig
gó de la so
er
- Co
ol·locació dels maons
s amb morte
amb e
- Pr
reparació de
d la troba
ada de la caixa
c
el tub de desguàs
d
ior de la c
- Ar
rrebossat i lliscat d
de l'interi
caixa
a, en el se
- Es
squerdejat exterior d
de la caixa
eu cas
CONDI
ICIONS GENERALS:
vellada i a la fondàr
ria previst
La so
olera ha de quedar p
plana, aniv
ta a la DT.
La ca
aixa ha de quedar ap
plomada i ben assenta
ada sobre la
l solera.
ermetre la col·locaci
ió del bas timent i la
El n
nivell del coronament
t ha de pe
l reixa en
nrasats
lla.
el paviment o zona a
amb e
adjacent sense sobres
sortir d'el
reparat.
El fo
e quedar pr
orat per al pas del tub de desguàs ha de
Els a
n de ser arrodonits.
angles interiors han
e residu.
La ca
d qualsevo
ol tipus de
aixa acabada ha d'es tar neta de
Toler
ràncies d'execució:
- De
esviació la
ateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interi ors: ± 5 D,
D < 12 mm
(D = la dimensió i nterior màxima expre
essada en m)
m
ivell soler
res: ± 12 mm
- Ni
- Gru
uix (e):
- e <= 30 cm: + 0,0 5 e (<= 12 mm), - 8 mm
mm)
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,0
025 e (<= -10
CAIXA
A DE FORMIGÓ:
uits a la m
El fo
acions o bu
massa.
ormigó col·locat no ha de tenir disgrega

ESQUERD
DEJAT EXTER
RIOR:
La supe
erfície ext
terior ha de quedar coberta se
ense discontinuïtats amb un es
squerdejat ben
adherit
t a la pare
et.
Gruix d
de l'arrebo
ossat esque
erdejat: <=
< 1,8 cm
2.- CON
NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERA
ALS:
S'ha de
e treballar
r a una temperatura ambient qu
ue oscil·li
i entre els 5°C i el
ls 40°C, s ense
pluja.
DE FORMIGÓ:
CAIXA D
No pot transcórre
er més d'1,
,5 hora des
s de la fa
abricació del
d
formigó
ó fins el formigonam
ment,
F ho cregui
i convenien
nt per apli
icar medis que retard
din l'adorm
miment.
a menys que la DF
ada s'ha de
e fer des d
d'una alçàr
ria petita i sense qu
ue es produ
ueixin disg
gregacions.
.
L'aboca
DE MAÓ:
CAIXA D
Els mao
ons que s'
'han de col·locar han
h
de ten
nir la humitat nece
essària pe
er tal que
e no
absorbe
eixin l'aig
gua del mor
rter.
L'obra s'ha d'aix
xecar per f
filades sen
nceres.
L'arreb
bossat s'ha
a d'aplicar
r un cop sanejades
s
ades les superficies que l'han
n de
i humiteja
rebre.
TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
ALS:
EMBORNA
Unitat mesurada segons
s
les especifica
acions de la
l DT.
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
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La secc
ció de l'
'element n
no ha de quedar di
isminuïda en cap pu
unt per la
l
introdu
ucció
d'eleme
ents de l'e
encofrat ni
i d'altres.
La resi
istència ca
aracterísti
ica del for
rmigó es co
omprovarà d'acord
d
amb
b l'article
e 86 de l' EHE08
CAIXA D
DE MAÓ:
Els mao
ons han d'e
estar col·l
locats a tr
rencajunts i les fila
ades han de
e ser horit
tzontals.
Els jun
nts han d'e
estar plens
s de morter
r.
La supe
erfície int
terior ha de quedar revestida amb un ar
rrebossat de
d gruix uniforme
u
i ben
adherit
t a la pare
et, i acab
bada amb un
n lliscat de pasta de
d pòrtland. El reve
estiment ha
a de
ser lli
is, sense fissures,
f
f
forats o al
ltres defec
ctes.
Gruix d
dels junts: <= 1,5 c
cm
Gruix d
de l'arrebo
ossat i del
l lliscat: 1,1 cm
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Horit
tzontalitat
t de les fi
ilades: ± 2 mm/m
- Gruix
x de l'arre
ebossat i d
del lliscat
t: ± 2 mm
ESQUERD
DEJAT EXTER
RIOR:
La supe
erfície ext
terior ha de quedar coberta se
ense discontinuïtats amb un es
squerdejat ben
adherit
t a la pare
et.
Gruix d
de l'arrebo
ossat esque
erdejat: <=
< 1,8 cm

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
FD5R3
R3020.

CLE ÚNIC
ARTIC
Es d’
d’aplicació en aquest
t capítol els següen
nts documen
nts:
nstrucció d’Alcaldia
- “In
a relativa als elemen
nts urbans de la Ciut
tat de Barc
celona”
Ajunt
2010
tament de Barcelona, 1 de desembre del 2

FD5Z
Z - ELEMEN
NTS AUXILI
IARS PER A DRENATGE
ES
0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
FD5ZB
BJA4, FD5Z6K3J,FD5ZA
AADK.

NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON

1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
CUTADES

CONDICIONS GENERA
ALS:
e treballar
r a una temperatura ambient qu
ue oscil·li
i entre els 5°C i el
ls 40°C, s ense
S'ha de
pluja.
DE FORMIGÓ:
CAIXA D
No pot transcórre
er més d'1,
,5 hora des
s de la fa
abricació del
d
formigó
ó fins el formigonam
ment,
a menys que la DF
F ho cregui
i convenien
nt per apli
icar medis que retard
din l'adorm
miment.
ada s'ha de
e fer des d
d'una alçàr
ria petita i sense qu
ue es produ
ueixin disg
gregacions.
.
L'aboca
CAIXA D
DE MAÓ:
Els mao
ons que s'
'han de col·locar han
h
de ten
nir la humitat nece
essària pe
er tal que
e no
absorbe
eixin l'aig
gua del mor
rter.
L'obra s'ha d'aix
xecar per f
filades sen
nceres.
bossat s'ha
a d'aplicar
r un cop sanejades
s
ades les superficies que l'han
n de
i humiteja
L'arreb
rebre.

Submi
ministrament i col·lo
ocació d'elements aux
xiliars per
r a drenatg
ges.
S'han
ements següents:
n considerat els ele
- Ba
astiment i/
/o reixa, p
per a embor
rnal, inter
rceptor o pericó
p
- Fi
iltre per a bonera si
ifònica
L'exe
ecució de la unitat d'obra inclou les op
peracions següents:
s
- Co
omprovació de la supe
erfície de recolzamen
nt
l cas
- Co
ol·locació del morter
r, si és el
- Co
ol·locació de l'eleme
ent
CONDI
ICIONS GENERALS:
l·locat ha
ar ben ass entat sobr
re les par
El b
bastiment o la reixa
a fixa col
a de queda
rets de
bans amb m
l'ele
ement dren
nant, anive
ellades ab
morter. Ha d'estar s
sòlidament fixat amb
b potes
rets de l'e
enant.
d'anc
coratge. Aquestes
A
no
o han de sobresortir de les par
element dre
al mateix pla
a que el pa
La p
part superi
ior del bas
stiment i de la reix
xa han de quedar
q
aviment
perim
metral, i han de man
ntenir el seu pendent
t.
ha de quedar recolzada
s
astiment a tot el
La r
reixa, quan
n no hagi d
de quedar fixa,
f
r
sobre el ba
seu p
perímetre.
uguin provo
eu trencame
La r
reixa col·l
locada no ha de tenir movimen
nts que pu
ocar el se
ent per
impac
cte o bé produir sor
rolls.
ment.
reixes practicables han d'obrir i tancar
Les r
r correctam
Toler
ràncies d'execució:
- Gu
uerxament: ± 2 mm
i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
- Ni
ivell entre
e el bastim
ment o la reixa
r

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
EPTORS:
INTERCE
m de ll
largària am
midada sego
ons les esp
pecificacio
ons de la DT.
D
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)

2.- C
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ

* Orden
n FOM/1382/
/2002 de 16
6 de mayo, por la qu
ue se actu
ualizan det
terminados artículos del
pliego de prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales par
ra obras de
e carretera
as y puente
es relativ
vos a
la construcción de
d explanac
ciones, dre
enajes y ci
imentacione
es.

ar les cond
El p
procés de col·locació
c
ó no ha de produir d
desperfectes, ni ha d
de modifica
dicions
exigi
ides per al material .

* Orden
n de 14 de mayo de 1
1990 por la
a que se aprueba
a
la Instrucció
ón de carre
eteras 5.2 -IC:
Drenaje
e superfici
ial

UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
3.- U

Real De
ecreto 1247
7/2008, de 18 de jul
lio, por el
l que se aprueba
a
la Instrucció
ón de Horm
migón
Estruct
tural (EHE-08).

BASTI
IMENT:
m de llargària amidada s egons les especifica
acions de la
l DT.
FILTR
NT I REIXA PRACTICABL
LE:
RE, REIXA I BASTIMEN
Unita
de la DT.
at mesurada segons l es especificacions d

ER A EMBOR
RNALS I IN
NTERCEPTORS
FD5R - REIXES PE
________________________
_______________________
________________
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4.- NOR
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI

- Com
mprovació de l'estan
nquitat del pou
CONDI
ICIONS GENERALS:
El po
ou ha de ser estable
e i resistent.
Les p
de quedar aplomades, excepte en
n el tram p
previ al co
oronament, on
parets del pou han d
s'han
bar a les d
de la tapa.
n d'anar reduint les dimensions del pou fins arrib
Les g
ra corresponents als graons d'a
accés han d
de quedar aplomades
a
d
de dalt
generatrius o la car
a bai
ix.
Els j
junts han d'estar pl ens de morter.
El ni
t ha de permetre la c
col·locació
ó del basti
iment i la tapa enras
sats
ivell del coronament
amb e
el paviment.
La su
ha de ser llisa i est
tanca.
uperfície interior h
Han d
erent nivel
ll, d'entra
ada i sorti
ida de la
de quedar preparats els orificis, a dife
condu
ducció.
Toler
ràncies d'execució:
- Sec
ou: ± 50 mm
m
cció interior del po
- Apl
mm
lomat total: ± 10 m
PARET
CADES DE FO
ORMIGÓ:
T DE PECES PREFABRIC
La pa
refabricade
es de formi
igó agafade
es amb mort
ter,
aret ha d'estar cons tituïda per peces pr
recol
lzades a sobre d'un element resistent.
La pe
passar de les
l
dimensi
ions del po
ou a les de
e la
eça superior ha de s er reductora per a p
tapa.
.
PARET
T DE MAÓ:
Els m
ol·locats a trencajun
nts i les filades
f
han
n de ser ho
oritzontals
s.
maons han d'estar co
La pa
ecolzada sobre una so
olera de fo
ormigó.
aret ha de quedar re
La su
ha de quedar revestid
da amb un arrebossat
a
de gruix uniforme
u
i ben
uperfície interior h
adher
cabat amb un lliscat de pasta de
d ciment p
pòrtland.
rit a la paret, i ac
El re
sures, fora
ats o d'alt
tres defect
tes. No
evestiment, un cop s ec, ha de ser llis, sense fiss
ha de ser polsegós.
Gruix
x dels junts: <= 1, 5 cm
Gruix
m
x de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toler
ràncies d'execució:
- Hor
ritzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gru
mm
uix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 m
UERDEJAT EX
PARET
R ACABADA A
AMB UN ESQU
XTERIOR:
T EXTERIOR
continuïtat
La su
uperfície exterior h
ha de quedar coberta sense disc
ts amb un esquerdejat
e
t ben
adher
rit a la paret.
m
Gruix
x de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
PARET
T DE FORMIGÓ “IN SIT
TU”:
rà d'acord amb l'arti
icle 86 de l'EHEesistència caracterí stica del formigó es
La re
s comprovar
08
GRAÓ:
:
El gr
paral·lel a la paret del pou.
raó col·locat ha de quedar anivellat i p
Han d
rticalment.
d'estar alineats ver
t dels seus
Ha d'
d'estar sòlidament fi xat a la paret per e
encastament
s extrems.
a el pou.
graons s'han d'anar col·locant a mida qu
Els g
ue s'aixeca
m
Llarg
gària d'encastament: >= 10 cm
m
ància vertical entre
Distà
e graons consecutius: <= 35 cm
aó: 25 cm
Distà
e la superfície i el primer gra
ància vertical entre
i la s
ància vertical entre
Distà
e l'últim graó
g
solera: 50 cm
m del graó (senzill):
stència a una càrreg
Resis
ga vertical de 2 kN e
en l'extrem
m
- Def
ga: = 5 mm
formació sota càrreg
- Def
formació remanent: = 1 mm
- Res
ció horitzontal: = 3
3,5 kN
sistència a la tracc
m del graó (doble):
Resis
ga vertical de 2 kN e
en l'extrem
stència a una càrreg
- Def
ga: = 10 mm
m
formació sota càrreg
- Def
formació remanent: = 2 mm
- Res
ció horitzontal: = 3
3,5 kN
sistència a la tracc
Toler
ràncies d'execució:
- Niv
vell: ± 10 mm

No hi h
ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.
5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL:
CONTROL
Les tasques de co
ontrol a re
ealitzar só
ón les segü
üents:
- Segui
iment del procés
p
de c
col·locació
ó.
CONTROL
L DE L'OBRA
A ACABADA. OPERACIONS
S DE CONTRO
OL:
Les tasques de co
ontrol a re
ealitzar só
ón les segü
üents:
- Inspe
ecció de le
es condicio
ons d'assen
ntament del
l bastiment
- Compr
rovació de les tolerà
àncies d'aj
just i de nivell
n
respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
El cont
trol es rea
alitzarà so
obre totes les unitat
ts existent
ts a l'obra
a.
INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
Correcc
ció per par
rt del cont
tractista de
d les irre
egularitats
s observade
es.
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:

PARETS PER
R A POUS D
DE REGISTR
RE
FDD - P
FDD2 - PARETS PE
ER A POUS DE REGIST
TRE QUADRA
RATS

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDD2V120.
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
DE LES PAR
ió de paret
ts per a po
ous de regi
istre circu
ulars, quad
drats o rec
ctangulars i la
Formaci
cació dels elements c
complementa
aris.
col·loc
S'han c
considerat els materi
ials següen
nts per a les
l
parets del pou:
- Maons ceràmics agafats am
mb morter, amb arrebo
ossat i lli
iscat inter
rior de la paret i
eventua
alment, esq
querdejat e
exterior
- Peces prefabric
cades de fo
ormigó agaf
fades amb morter
m
- Formi
igó abocat en motlles
s
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
L'execu
Parets de maó o peces
p
prefa
abricades de
d formigó:
- Compr
rovació de la superfí
ície de rec
colzament
- Col/l
locació de les peces agafades amb
a
morter
- Acaba
at de les parets,
p
en el seu cas
s
- Compr
rovació de l'estanqui
itat del po
ou
Parets de formigó
ó fetes "in
n situ":
rovació de la superfí
ície de rec
colzament
- Compr
- Col·l
locació de les peces d’encofrat
t
- Forma
ació de les
s parets de
e formigó
- Retir
rada dels encofrats
e
- Col·l
locació del
ls graons e
en els punt
ts d’encast
tament

________________________
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- Horit
tzontalitat
t: ± 1 mm
- Paral
l·lelisme amb
a
la pare
et:

± 5 mm
m

FDG - CANALIT
TZACIONS D
DE SERVEIS
S
FDG3
3 - CANALI
ITZACIONS AMB TUBS DE PVC

NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON
CONDICIONS GENERA
ALS:
cés de col·locació no
o ha de pro
oduir despe
erfectes, ni
n ha de mo
odificar le
es condicio
ons
El proc
exigide
es per al material.
m
Els tre
eballs s'ha
an de fer a una tempe
eratura amb
bient entre
e 5°C i 35°
°C, sense pluja.
p
PARET D
DE PECES PR
REFABRICADE
ES DE FORMI
IGÓ:
La col·locació s'ha de real
litzar sens
se que les peces rebi
in cops.
DE MAÓ:
PARET D
Els mao
ons per col
l·locar han
n de tenir la humitat
t necessàri
ia per tal que no abs
sorbeixin
l'aigua
a del morte
er.
L'obra s'ha d'aix
xecar per f
filades sen
nceres.
Els arr
rebossats s'han
s
d'apl
licar un co
op sanejade
es i humite
ejades les superfície
es que els han
de rebr
re.
El lliscat s'ha de
d fer en u
una sola op
peració.
DE FORMIGÓ FET "IN SI
ITU":
PARET D
La temp
peratura pe
er a formig
gonar ha d'estar entr
re 5°C i 40
0°C. El for
rmigonament
t s'ha de
suspend
dre quan es
s prevegi q
que durant les 48 h següents
s
la
a temperatu
ura pot ser
r inferior a
0°C. Fo
ora d'aques
sts límits, el formig
gonament re
equereix pr
recaucions explícites
s i
l'autor
rització de
e la DF En aquest cas
s, s'han de
e fer prove
etes amb le
es mateixes
s condicion
ns
de l'ob
bra, per a poder veri
ificar la resistència
r
a realment assolida.
El form
migó s'ha de
d posar a l'obra aba
ans que com
menci l'ado
ormiment, i a una tem
mperatura >
>=
5°C.
L'aboca
ada s'ha de
e fer des d
d'una alçàr
ria petita i sense qu
ue es produ
ueixin disg
gregacions.
.
El form
migó col·lo
ocat no ha de tenir disgregacio
d
ons o buits
s a la mass
sa.
No pot transcórre
er més d'1,5 hora des
s de la fab
bricació de
el formigó fins el fo
ormigonamen
nt,
a menys que la DF
F ho cregui
i convenien
nt per apli
icar medis que retard
din l'adorm
miment.

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
FDG3E
E01N.
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
CUTADES
litzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polieti
Canal
ilè, o comb
binacions de
d tubs de
fibro
ol·locats en una rasa
a i recober
rts.
ociment NT i PVC, co
S'han
blerts de rasa següen
nts:
n considerat els reb
- Reb
b terres
blert de la rasa amb
- Reb
b formigó
blert de la rasa amb
L'exe
peracions següents:
s
ecució de la unitat d'obra inclou les op
- Col
l·locació dels tubs
- Uni
ió dels tubs
- Reb
b terres o formigó
blert de la rasa amb
CONDI
ICIONS GENERALS:
Els t
tubs col·locats han de quedar a la rasan
nt prevista
a. Han de q
quedar rect
tes.
tubs s'han de situar
Els t
r regularment distrib
buïts dins la rasa.
No hi
tes entre els tubs.
i ha d'haver contact
REBLE
ERT DE LA RASA AMB T
TERRES:
des.
asa ha de quedar reb
La ra
blerta de terres sele
eccionades degudament
t compactad
52), en pes
ícules que passen pe
Partí
el tamís 0,08 UNE 7-0
056 (NLT-15
s: < 25%
Conti
m
org
gànica (UNE 103-204): Nul
ingut en matèria
m (NLT-152) : Nul
Conti
ingut de pedres de m
mida > 8 cm

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
REBLE
FORMIGÓ:
ERT DE LA RASA AMB F
migonament, com és ar
ra disgrega
El fo
tes de form
acions
ormigó no ha de teni r esquerdes o defect
o bui
m
its a la massa.
Gruix
x del form
migó per so
ota del tub més baix: >= 5 cm
rà d'acord amb l'arti
icle 86 de l'EHELa re
esistència caracterí stica del formigó es
s comprovar
08

ondària ami
idada segon
ns les espe
ecificacion
ns de la DT
T.
m de fo
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripci
iones técni
icas
* Orden
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
* Orden
n FOM/1382/
/2002 de 16
6 de mayo, por la que
e se actual
lizan deter
rminados ar
rtículos de
el
pliego de prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales par
ra obras de
e carretera
as y puente
es relativo
os a
la construcción de
d explanac
ciones, dre
enajes y ci
imentacione
es.

CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
2.- C
CONDI
ICIONS GENERALS:
nse haver a
No s'
'han de col·locar mé
és de 100 m de canali
ització sen
acabat les operacions
s
d'exe
eblert de rasa.
ecució de junts i re

NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
5.- CON
L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL EN GR
RAONS:
CONTROL
Les tasques de co
ontrol a re
ealitzar só
ón les segü
üents:
rovacions de
d resistèn
ncia i defo
ormació a càrregues
c
h
horitzontal
ls i vertic
cals (UNE-E
EN
- Compr
1917), sempre que
e es canviï
ï de proced
dència.
- Compr
rovació geo
omètrica de
e les toler
ràncies d'e
execució so
obre un 10 % del grao
ons
col·loc
cats.
CONTROL
L DE L'OBRA
A ACABADA. OPERACIONS
S DE CONTRO
OL EN GRAON
NS:
Les tasques de co
ontrol a re
ealitzar só
ón les segü
üents:
- Inspe
ecció visua
al de totes
s les peces
s col·locad
des
CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:
trol es rea
alitzarà so
obre totes les unitat
ts existent
ts a l'obra
a.
El cont
INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:
Correcc
ció per par
rt del cont
tractista de
d les irre
egularitats
s observade
es.

REBLE
TERRES:
ERT DE LA RASA AMB T
pluja
S'ha de treballar a una temperatura superior
r a 5°C i sense
s
a.
bjectar els
Abans
bliment de terres, s' han de sub
s tubs per punts, amb
b
s de procedir al reb
mater
rial de reblert.
Cal e
hicles fins que la co
ompactació s'hagi com
mpletat.
evitar el pas de veh
REBLE
FORMIGÓ:
ERT DE LA RASA AMB F
tre 5°C i 4
La te
per a formigonar ha d
d'estar ent
40°C.
emperatura ambient p
icïi el seu
nt i l'aboc
El fo
s que s'ini
u adormimen
cada
ormigó s'ha de col·l ocar a la rasa abans
ons.
s'ha de fer de manera qu
ue no es produeixin d
disgregacio
ació del tu
l dau de fo
El pr
ent no ha de
d modifica
ar la situa
ub dins del
ormigó.
rocés de formigoname
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________

89

C DE CONDIC
PLEC
CIONS TÈCNIIQUES PARTIICULARS

Milllora del’accessibilitat al barr
rri d’Ègara

m de ll
largària in
nstal·lada, amidada segons
s
les especifica
acions de la
l DT, entr
re els eixo
os
lements o dels
d
punts per connec
ctar.
dels el

técnico
Real Decreto 842/2002
8
de
e 2 de ago
osto, por e
el que se aprueba el
l Reglament
to Electrot
de Ba
aja Tensión. REBT 20 02

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
NORMATIVA GENERAL
L:
mativa ha de
d ser l'es
specífica de
d l'ús al que es des
stina la ca
analització
ó.
La norm

FH - INSTAL·L
LACIONS D'
'ENLLUMENA
AT
FHG - EQUIPS DE COMAND
DAMENT, CO
ONTROL I R
REGULACIÓ

T DE LA RAS
SA AMB FORM
MIGÓ:
REBLERT
Real De
ecreto 1247/2008, de 18 de juli
io, por el que se apr
rueba la in
nstrucción de hormigó
ón
estruct
tural (EHE-08).

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
FHGZU
U010.
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
CUTADES
Col·l
e comandament dels eq
quips d'enl
llumenat.
locació de centre de
L'exe
peracions següents:
s
ecució de la unitat d'obra inclou les op
- Ex
xecució de la base d'
'ancoratge de formigó
ó
- Co
ol·locació i anivella
ació de l'a
armari
- In
nstal·lació
ó de tots els equips
s i mòduls
s necessari
is per a l
la connexió amb les línies
d'
'enllumenat
t amb la c
central de regulació,
, amb els detectors o polsado
ors de vian
nants o
am
mb d'altres
s regulador
rs, i execu
ució de les
s connexion
ns correspo
onents
- Pr
rogramació,
, en el seu
u cas, del microcompu
utador
- Co
omprovació del funcio
onament del
l centre de
e comandame
ent
ICIONS GENERALS:
CONDI
La po
osició ha de ser la reflectida a la DT o
o, en el se
eu defecte, la indica
ada per la DF.
Tots els compo
onents de l
l'interior de l'armar
ri han de quedar sit
tuats al se
eu lloc i a
amb les
conne
exions fetes.
ARMAR
ARI:
r un mínim de quatre punts.
mari ha de quedar fi xat sòlidament al pa
L'arm
arament per
La po
ancar correctament.
orta ha d'obrir i ta
L'arm
onnectat al conductor
r de terra.
mari ha de quedar co
Toler
ràncies:
- Po
osició: ± 20 mm
- Ap
plomat: ± 2%
NAT:
MÒDUL
OTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMEN
LS DE SORTIDES DE PO
ia a les là
Un c
cop instal·
·lat, s'han
n de poder obrir i t
tancar els circuits de potènci
àmpades
acil·lacion
l·lacions en les
de f
forma ràpida, sense intervals, sense p
provocar va
ns o oscil
es.
línie
minàries ha
ades de for
Les sortides de
d cada gru
up de llum
an d'estar situades i connecta
rma que
ció i el nú
nen. El núm
s'ide
dentifiqui fàcilment, l'agrupac
úmero de grup al que
e correspon
mero de
t.
grup ha de quedar indica
at en el connector co
orresponent
ACTUA
ADOR LOCAL:
s per a l
Ha d
de quedar instal·lat
t dins de l'armari,
, amb els elements necessaris
la seva
a, a les so
es d'enllum
conne
alimentació
ó elèctrica
ortides de potència a les línie
menat i
exió a l'a
als e
elements d'entrada d
d'informació i comuni
icació.
ctat dins del bucle tancat de
a de comun
El r
regulador ha de qued
dar connec
e la xarxa
nicació
s fils d'en
ir dos fils
centr
e rebre dos
ntrada del bucle i ha
an de sorti
s per a
ral-regulador, ha de
inuar el bucle.
conti
e retransme
dicionalmen
Quals
nse error pel regulad
dor s'ha de
etre incond
nt
sevol byte rebut sen
a de línia de cada regulador
q
eliminar el
Ha d
d'haver-hi un relé a l'entrada
r
que ha d'e
l bucle
imentació de corrent (connect
ctament el
quan el regul
lador no t
tingui ali
tant direc
ls fils
d'ent
trada amb els de sor
rtida).

NSTAL·LACI
IONS ELÈCT
TRIQUES
FG - IN
FG3 - C
CONDUCTORS
S ELÈCTRIC
CS PER A TENSIÓ
T
BA
AIXA
FG3B - PLATINES DE COURE NUES
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG3BGE02.
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
DE LES PAR
Platina
a de coure nua de fin
ns a 1000 mm2 de sec
cció i 1400
0 A d'inten
nsitat màxi
ima, i mun
ntada
superfi
icialment o en canali
ització.
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
L'execu
- L'est
tesa, fixac
ció i conne
exionat
CONDICIONS GENERA
ALS:
Les pla
atines de coure
c
han de quedar instal·lad
des sobre suports co
onstituïts per mater
rials
aïllant
ts no infla
amables, ta
ant les de fase com les de neu
utre i immo
obilitzades
s mecànica
ament
amb visos o bride
es.
En munt
tatges de disposició
ó vertical
l la barra
a del neutre ha d'estar munta
ada a la part
superio
or del conjunt de les
s barres.
Els emp
palmaments i les der
rivacions han
h
d'esta
ar units pe
er pressió
ó de vis o per mitjà
à de
brides adients, no
n s'ha d'a
acceptar la
a connexió per soldad
dura.
rivacions han d'estar fetes a la vora
a d'un sup
port i no
o han d'ex
xercir tra
acció
Les der
mecànic
ca sobre le
es barres.
Han d'e
estar munta
ats allunya
at del lloc
c on pugui trobar-se o passar cap
c
persona
a de tal f
forma
que impede
que sig
gui impossi
ible el con
ntacte fort
tuït, o bé s'han de col·locar
c
o
obstacles
eixin
aquest contacte.
tància entr
re conducto
ors de cour
re, entre aquests i el paramen
nt, murs o sostres no
La dist
o ha
de ser inferior a 10 cm, ex
xcepte que es justif
fiqui mitja
ançant la col·locació
c
ó de mater
rials
ts i en aqu
uest cas la
a distància
a no ha de ser mai in
nferior a 5 cm.
aïllant
El reco
orregut ha de ser l'i
indicat a la
l DT.
Separac
ció entre suports:
s
<
<= 90 cm
2.- CON
NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
No hi h
ha condicio
ons específ
fiques del procés d'i
instal·laci
ió.
TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT

CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
2.- C

largària in
nstal·lada,
, amidada segons les
s especific
cacions de la DT, en
ntre els e
eixos
m de ll
dels el
lements o dels
d
punts per connec
ctar.
nclou les p
pèrdues de material com
c
a conse
eqüència de
els retalls
s.
Aquest criteri in

oratge s'ha
ntre 5°C i 40°C,
El f
formigoname
ent dels d
daus d'anco
a de fer a una temp
peratura en
sense
e pluja.

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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Abans d
de comença
ar els tre
eballs de muntatge, s'ha de fer
f
un rep
planteig que
q
ha de ser
aprovat
t per la DF
F.
Les ope
eracions de
e connexió s'han de fer
f
sense tensió
t
a la
a línia.
L'armar
ri s'ha de manipular penjat d'
'una grua pels perns
s de suspen
nsió ancor
rats a la seva
part su
uperior. Un
n cop insta
al·lat i fi
ixat s'han de retirar
r els perns
s de suspen
nsió.
Un cop instal·la
at s'ha de
e comprovar el func
cionament correcte
c
d
de
tots el
ls mecanis mes,
computador, connexion
ns, sisteme
es de prote
ecció, comu
unicació, etc.).
e
(microc

Aques
sts assaig
gs es real
litzaran una
u
vegada
a connectats tots e
els circuits de sor
rtida i
final
litzada la xarxa de terres.
ROL DE L'OBRA ACABAD
CONTR
DA. OPERACIONS DE CON
NTROL:
Les t
tasques de control a realitzar són les s
següents:
- Re
ealització i emissi ó d'inform
me amb re
esultats dels contro
ols i assaigs reali
itzats,
d'
'acord amb el que s'e
especifica a la taula
a d'assaigs
s i de quan
ntificació dels matei
ixos.

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT

ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES:

tat instal·lada, amid
dada segons
s les espec
cificacions
s de la DT.
.
Unitat de quantit

S'ha de comprovar la tot
talitat de la instal· lació.
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
RPRETACIÓ DE RESULTA
INTER
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
Real De
ecreto 842/
/2002 de 2 de agosto
o, por el que
q
se apr
rueba el Re
eglamento Electrotéc
cnico
de Baja
a Tensión. REBT 2002

Es c
cas de defi
iciències d
de material
l o execuci
ió, si es pot esmena
ar sense ca
anviar mate
erials,
es pr
rocedirà a fer-ho. En cas contrari es p
procedirà a canviar t
tot el mate
erial afect
tat.

5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
quació,
En c
cas de manc
ca d'eleme
ents o disc
crepàncies amb el pr
rojecte, es
s procedir
rà a l'adeq
d'aco
ord amb el determini la DF.

CONTROL
L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL:
Les tasques de co
ontrol de q
qualitat a l'execució
ó de quadre
es generals
s, són les següents:

FQ - MOBILIAR
RI URBÀ
FQ1 - BANCS

- Compr
rovació de la correct
ta implanta
ació dels equips
e
a l'obra.
- Compr
rovar la co
orrecta ide
entificació
ó de fases, segons co
odi de colo
ors
- Veri
ificar el marcatge dels con
nductors a
s'ident
tifiquin co
orrectament
t tots els circuits.

la

sor
rtida

de

línies

de
e

manera

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

que

FQ113
3251,FQ11GC10.

- Verif
ficar el ma
arcatge amb
b materials
s adients, de tot el cablejat de
d comandam
ment.

CUTADES
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC

- Verif
ficar la coherència
c
entre la documentac
ció escrita referent
t a la ide
entificació
ó de
circuit
ts i l'exec
cució real.

Bancs
terior.
s col·locats a l'ext
S'han
pus de bancs següents
s:
n considerat els tip
- Ban
ncs de fusta
- Ban
ncs metàl·lics
- Ban
cial
ncs de pedra artific
- Ban
ncs de pedra natural
- Ban
ncs de materials plà
àstics
n considerat els sis temes de col·locació
S'han
ó següents:
- An
ncorats amb
b daus de f
formigó
ixacions me
- Co
ollats sobr
re el pavim
ment amb fi
ecàniques
- Re
ecolzats so
obre el pav
viment
- En
ncastats al
l parament
L'exe
ecució de la unitat d'obra inclou les op
peracions següents:
s
atge, en el
- Fo
ormigonamen
nt dels dau
us d'ancora
l seu cas
as
- An
ncoratge de
el banc, en
n el seu ca
CONDI
ICIONS GENERALS:
del
El ba
anc ha de quedar hor
ritzontal independent
tment del pendent
p
l terreny.
s, estructu
Els elements metàl·lics
m
(fixacions
ures de suport, etc. ), han de quedar pro
otegits
de la
a corrosió.
fectes visi
Un co
c no ha de tenir defo
ormacions, cops ni d' altres def
ibles.
op col·locat el banc
Ancor
ratge dels suports: >= 25 cm
Toler
ràncies d'execució:
- Al
lçària del seient: ± 20 mm
- Ho
oritzontali
itat: ± 10
0 mm
ANCOR
RATS A DAUS DE FORMI GÓ:
bles.
Els d
daus d'ancoratge de formigó no han de qu
uedar visib
Dimen
coratge: 40x40x40 cm
nsió dels daus d'anc

- Verif
ficar que les
l
seccions dels co
onductors s'adeqüen
s
a les prot
teccions i als requi
isits
de pro
ojecte
- Verif
ficar la co
onnexió del
ls diferent
ts circuits, comprov
vant la no existència
a de conta
actes
fluixos, enllaços
s i unions no previst
tes.
- Comprovar que les long
gituds del
ls conduct
tors
aments futu
urs -sense necessitat
ts d'enllaç
ços.
arranja

sigui
in

prou

f
folgades

p
per

poder

fer

- Verif
ficar la co
orrecta pos
sada a terr
ra de totes
s les parts
s metàl·liq
ques del qu
uadre.
- Verif
ficar la co
orrecta con
nnexió dels
s conductor
rs d'alimen
ntació i so
ortides del
l quadre.
- Verif
ficar la re
egulació de
e les prote
eccions (Intensitat, temps de retard) si
igui d'acor
rd a
l'espec
cificat.
- Assai
igs a efec
ctuar a l'o
obra en qu
uadres gene
erals sego
ons les nor
rmes aplic
cables en cada
cas:
- Dispar de diferenci
ials amb intensitat
i
de defecte igual al
l nominal segons UN
NE-EN
61008 R
R.E.B.T
- Mesura de tensions d
de contacte
e segons R.E.T.B
- Mesura de resistènci
ia de bucle
e segons R.E.T.B

________________________
_______________________
________________
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____________
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Nombre de daus:

efectes
Un c
cop col·locada la p
paperera no
o ha de t
tenir defor
rmacions, cops ni d'altres
d
de
visib
bles.
Alçàr
ria de la paperera: 80 cm
Ancor
uport: >= 15 cm
ratge del braç de su
Dimen
>= 30 x 30 x 30 cm
nsions dels daus: >
ràncies d'execució:
Toler
- Al
lçària: ± 20 mm
- Ve
erticalitat
t: ± 10 mm
m

4

NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON
El form
migonament dels daus
s d'ancorat
tge s'ha de
d fer a una
u
tempera
atura entre 5°C i 4 0°C,
sense p
pluja.
No s'ha
a d'utilitz
zar fins 48
8 h després
s de la sev
va col·loca
ació.
TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT

2.- C
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
egons les e
especificac
cions de la
a DT.
Unitat amidada se
El f
formigoname
ent dels d
daus d'anco
oratge s'ha
a de fer a una temp
peratura en
ntre 5°C i 40°C,
sense
e pluja.
No s'
locació.
'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·l

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
No hi h
ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.

3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
5.- CON
Unita
es especificacions de
e la DT.
at amidada segons le
L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL:
CONTROL
4.- N
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
Els pun
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:
No hi
ompliment obligatori.
i ha normativa de co
- Inspe
ecció
malme
eses

visu
ual

del

m
material

a
abans

de

l
la

seva

c
col·locació
ó,

rebutja
ant

les

p
peces
CONDICIONS DE CONTRO
OL D'EXECUCIÓ I DE L' OBRA ACABA
ADA
5.- C

- Repla
anteig de la
l ubicació
ó.

CONTR
RACIONS DE CONTROL:
ROL D'EXECUCIÓ. OPER

- Compr
rovació del
l correcte anivellame
ent, segons
s criteri de la DF.

Els p
s següents:
punts de control més destacables són els

CONTROL
L DE L'OBRA
A ACABADA. OPERACIONS
S DE CONTRO
OL:

- In
nspecció
ma
almeses

Els pun
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:

visual
v

del
l

material

abans

de
e

la

a
seva

col·loca
ació,

utjant
rebu

les
s

peces

- Re
eplanteig de
d la ubica
ació.

- Inspe
ecció visua
al dels ele
ements col·
·locats.

lament, seg
ri de la DF
- Co
omprovació del correc
cte anivell
gons criter
F.

CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
ES:

ROL DE L'OBRA ACABAD
CONTR
DA. OPERACIONS DE CON
NTROL:

Els con
ntrols s'ha
an de reali
itzar segon
ns les inst
truccions de
d la DF.

Els p
punts de control més destacables són els
s següents:

INTERPR
RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:

- In
nspecció vi
isual dels elements col·locats.
c
.

Correcc
ció per par
rt del cont
tractista de
d les irre
egularitats
s observade
es.

FQ2 - P
PAPERERES
FQ21 - PAPERERES
S TRABUCAB
BLES

IA CIVIL
G - PARTIDES D'OBRA D'
'ENGINYERI
OVIMENTS D
US
G2 - DEMOLICI
IONS, ENDE
ERROCS, MO
DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU
G21 - DEMOLIC
CIONS I EN
NDERROCS
G219
9 - DEMOLI
ICIONS D'E
ELEMENTS DE
D VIALITA
AT

0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

FQ21BC6
60.

G219Q
Q200.

DE LES PAR
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES

CUTADES
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC

Paperer
res trabuca
ables de pl
lanxa pinta
ada ancorad
des amb dau
u de formig
gó.
Es consideren inc
closes dins
s d'aquesta
a unitat d'obra les operacions
o
següents:
- Formi
igonament dels
d
daus d
d'ancoratge
e
- Ancor
ratge de la
a paperera
CONDICIONS GENERA
ALS:
Els dau
us d'ancora
atge de for
rmigó no ha
an de queda
ar visibles
s.

t, arrencad
viments o soleres o desmunta
Demol
lements de
e vialitat
da de pav
atge de
lició d'el
pavim
ments.
'ha de dem
Tall fet amb maquina
m
tal
llajunts en un pavim
ment que s'
molir, per tal de del
limitar
ímits del paviment que resti siguin
la z
zona afecta
ada, i que
e en fer la demolic
ció els lí
recte
es i uniformes.
n considerat els ele
S'han
ements següents:
- Vo
orada col·l
locada sobr
re terra o formigó

________________________
_______________________
________________
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____________
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- Rigol
la de formi
igó o de pa
anots col·l
locats sobr
re formigó
- Pavim
ment de for
rmigó, pano
ots, llambo
ordins o me
escla bituminosa
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
- Prepa
aració de la
l zona de treball
- Demol
lició de l'
'element am
mb els mitj
jans adient
ts
- Tross
sejament i apilada de
e la runa

m2 de paviment realment enderrocat, segons l
les especif
ficacions d
de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de
e llargàri
ia executa
ada realment, amidad
da segons les
compr
rovada i acceptada e
expressament per la D
DF.

espe
ecificacion
ns

del

ojecte,
pro

NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
ATORI
4.- N
CONDICIONS GENERA
ALS:
star feta al
a lloc in
ndicat a la
a DT, amb les modifi
icacions in
ntroduides al replan
nteig
Ha d'es
previ, aprovades per la DF.
e la
Els mat
terials han
n de quedar
r suficient
tment trossejats i apilats
a
per
r tal de fa
acilitar-ne
càrrega
a, en funci
ió dels mit
tjans de qu
uè es dispo
osin i de les
l
condici
ions de tra
ansport.
Els mat
terials han
n de queda
ar apilats i emmagatz
zemats en funció de l'ús a qu
ue es dest
tinin
(transp
port a aboc
cador, reut
tilització, eliminaci
ió en obra, etc.).
Un cop acabats el
ls treballs
s, la base ha de qued
dar neta de
e restes de
e material.
.
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Repla
anteig: ± 10 mm

écnicas
* Ord
d febrero de 1976 po
or la que s
se aprueba el Pliego de prescri
ipciones té
den de 6 de
gener
rales para obras de carreteras y puentes
s (PG 3/75)
* Or
rden FOM/13
382/2002 de
e 16 de ma
ayo, por la
a que se actualizan
a
determinad
dos artícul
los del
plieg
go de prescripciones
s técnicas generales para obras
s de carret
teras y pue
entes relat
tivos a
la co
onstrucción de expla
anaciones, drenajes y cimentaci
iones.
* Or
rden de 10
0 de febre
ero de 1975 por la
a que se aprueba la
a Norma Te
ecnológica
Edifi
icación: NTE-ADD/197 5 Acondicionamiento del terren
no. Desmont
tes. Demoli
iciones

de la

NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON

G21B
B - ARRENC
CADA O DEM
MOLICIÓ D'
'ELEMENTS DE SEGURE
ETAT, PROT
TECCIÓ I SENYALITZA
S
ACIÓ

a de trebal
llar amb pl
luja, neu o vent supe
erior als 60
6 km/h.
No s'ha
S'ha de
e seguir l'ordre de t
treballs pr
revist a la
a DT.
El cont
tractista ha
h d'elabor
rar un prog
grama de tr
reball que ha de ser aprovat pe
er la DF a
abans
d'inici
iar els tre
eballs, on s'ha d'esp
pecificar, com a míni
im:
- Mètod
de d'enderr
roc i fases
s
- Estab
bilitat de les constr
ruccions en
n cada fase
e, apuntalaments necessaris
- Estab
bilitat i protecció de les con
nstruccions
s i element
ts de l'en
ntorn i els
s que s'han
n de
conse
ervar
- Mante
eniment i substitució
s
ó provision
nal dels se
erveis afectats pels treballs
- Mitja
ans d'evacu
uació i esp
pecificació
ó de les zo
ones d'abocament dels productes d'enderr
roc
- Crono
ograma dels
s treballs
- Paute
es de contr
rol i mesur
res de segu
uretat i sa
alut
La par
rt per a enderroca
ar no ha de tenir
r instal·l
lacions en
n servei (aigua, gas,
electri
icitat, etc
c.).
El pavi
iment no ha
h de teni
ir conducte
es d'insta
al·lació en
n servei a la part per arren
ncar,
s'han de desmunt
tar els a
aparells d'instal·la
d
ació i de
e mobiliar
ri existen
nts, així com
vol element
t que pugui
i destorbar
r la feina.
qualsev
S'han d
de protegi
ir els ele
ements de servei púb
blic que puguin
p
res
sultar afectats per les
obres.
La zona
a afectada per les ob
bres ha de quedar con
nvenientmen
nt senyalit
tzada.
L'execu
ució dels treballs no han de
e produir desperfec
ctes, molès
sties o perjudicar
p
les
constru
uccions, be
ens o perso
ones de l'e
entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel
p
que ca
al regar le
es parts que
q
s'hagin
n de demoli
ir i
carrega
ar.
En cas d'imprevis
stos (terre
enys inunda
ats, olors de gas, etc.)
e
o qua
an l'enderr
rocament p
pugui
r les const
truccions v
veïnes, s'h
han de susp
pendre les obres i av
visar a la DF.
afectar
L'opera
ació de cà
àrrega de runa s'ha
a de fer amb les precaucions
p
s necessàr
ries, per tal
d'aconseguir les condicions
s de segure
etat sufici
ients.
S'han d
d'eliminar els elements que pu
uguin entor
rpir els treballs
t
de
e retirada
a i càrrega
a de
runa.
e complir la normat
tiva vigent
t en matèr
ria mediam
mbiental, de
d seguret
tat i salu
ut i
S'ha de
d'emmag
gatzematge i transpor
rt de produ
uctes de co
onstrucció.
.

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
G21B4
4001.
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
CUTADES
ts de segur
otecció i senyalitza
ació, amb m
Demol
esmuntatge d'element
retat, pro
mitjans
lició o de
mecàn
nics i càrrega sobre
e camió.
S'han
pus següents:
n considerat els tip
etat flexib
lició d'anc
- De
esmuntatge de barrera
a de segure
ble i demol
coratges clavats a te
erra
guretat fle
- De
esmuntatge de barrer
ra de seg
exible i demolició d'ancoratges amb b
base de
fo
ormigó
at rígida d
- De
emolició de
e barrera d
de segureta
de formigó
a
- De
esmuntatge de barana metàl·lica
es
- De
esmuntatge de reixa i ancoratge
t
- De
esmuntatge de senyal de trànsit
L'exe
peracions següents:
s
ecució de la unitat d'obra inclou les op
l
- Pr
reparació de
d la zona de treball
itjans adie
- En
nderroc de l'element amb els mi
ents
àl·lics
- Ta
all d'armad
dures i ele
ements metà
na
- Tr
rossejament
t i apilada
a de la run
ió
- Cà
àrrega de la
l runa sob
bre el cami
CONDI
ICIONS GENERALS:
e quedar su
nt trosseja
ilades per tal de
Les restes de la demolic
ció han de
uficientmen
ades i api
ó dels mit
uè es dispo
condici
facil
l càrrega,
, en funció
tjans de qu
osi i de les
l
ions de
litar-ne la
trans
sport.
elements desmuntats han de quedar apilat
Els e
ts per tal de facilit
tar-ne la càrrega.
c
ats i emmag
Els materials han de que
edar apila
gatzemats en funció de l'ús a que es de
estinin
bra, etc.).
nsport a abocador, r
(tran
reutilització, elimin
nació en ob
r neta de restes de material
Un c
cop acabat
ts els tre
eballs, la base ha de quedar
l i en
condi
dicions d'ús.

3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
2.- C
OC D'ESGLAÓ
Ó, ARRENCAD
DA DE REVES
STIMENT D'E
ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
R
ENDERRO
m de ll
largària re
ealment end
derrocada, segons les
s especific
cacions de la DT.

ls 60 km/h.
No s'
b pluja, neu o vent s
superior al
'ha de treballar amb
S'ha de seguir l'ordre d
de treballs previst a la DT.

OC O FRESAT
T DE PAVIME
ENT:
ENDERRO
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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S'han d
de separar les bandes
s i els te
erminals, treient
t
primer els elements
e
d'
'unió, pern
ns i
femelle
es, i despr
rés les pec
ces separad
dores.
S'han d
de protegi
ir els ele
ements de servei púb
blic que puguin
p
res
sultar afectats per les
obres.
La zona
a afectada per les ob
bres ha de quedar con
nvenientmen
nt senyalit
tzada.
L'execu
ució dels treballs no han de
e produir desperfec
ctes, molès
sties o perjudicar
p
les
constru
uccions, be
ens o perso
ones de l'e
entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel
p
que ca
al regar le
es parts que
q
s'hagin
n de demoli
ir i
ar.
carrega
En cas d'imprevis
stos (terre
enys inunda
ats, olors de gas, etc.)
e
o qua
an l'enderr
rocament p
pugui
afectar
r les const
truccions v
veïnes, s'h
han de susp
pendre les obres i av
visar a la DF.
L'opera
ació de cà
àrrega de runa s'ha
a de fer amb les precaucions
p
s necessàr
ries, per tal
d'aconseguir les condicions
s de segure
etat sufici
ients.
d'eliminar els elements que pu
uguin entor
rpir els treballs
t
de
e retirada
a i càrrega
a de
S'han d
runa.
S'ha de
e complir la normat
tiva vigent
t en matèr
ria mediam
mbiental, de
d seguret
tat i salu
ut i
d'emmag
gatzematge i transpor
rt de produ
uctes de co
onstrucció.
.

Formi
migonament:
- Pr
reparació de
d la zona de treball
l
- Hu
umectació de
d l'encofr
rat
- Ab
bocada del formigó
- Co
ompactació del formig
gó mitjança
ant vibratg
ge, en el seu
s
cas
- Cu
urat del fo
ormigó
CONDI
ICIONS GENERALS:
En l 'execució de l'eleme
ent s'han de
d complir les prescr
ripcions es
stablertes en la norm
ma EHE08, en especial les qu
ue fan ref
ferència a la durabilitat del
l formigó i les arm
madures
(art.
.8.2 i 37 de l'EHE-0 8) en funció de les classes d'exposició.
ormigó estructural h
El fo
ha de fabricar-se en centrals específique
e
es
El fo
acions o bu
uits a la m
massa.
ormigó col·locat no ha de tenir disgrega
Despr
nt les armadures han de manteni
ir la posic
ció previst
ta a la DT.
.
rés del formigonamen
La s
secció de l'element
t no ha de
d
quedar disminuïd
da en cap punt per
r la intro
oducció
ements de l'encofrat
d'ele
t ni d'altres.
ement acabat ha de t
L'ele
tenir una superfície uniforme, sense irre
egularitats
s.
Si l
la superfíc
cie ha de quedar vi
ista ha de
e tenir, a més, una
a coloració uniforme
e sense
regal
lims, taques, o elem
ments adherits.
En e
el cas d'ut
tilitzar ma
atacà, les pedres ha
an de quedar distrib
buïdes unif
formement d
dins de
la ma
massa de formigó sens e que es toquin entr
re elles.
La r esistència caracterí
ística del formigó es
s comprovar
rà d'acord amb l'arti
icle 86 de l'EHE08
Les t
toleràncies d'execuc
ció han de complir l'
'especifica
at en l'art
ticle 5 de l'annex 11
1 de la
norma
ma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les a
armadures han de c
complir
l'esp
pecificat a l'UNE 36 831.
No s 'accepten toleràncie
es en el re
eplanteig d
d'eixos en l'execució
ó de foname
ents de mit
tgeres,
l·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitam
buits
sor, passos
s d'instal
ment la
s d'ascens
DF.

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
TATGE O DEM
MOLICIÓ DE BARRERA DE
E SEGURETAT
T, BARANA O BALAUSTRA
ADA:
DESMUNT
m de ll
largària re
ealment des
smuntada o enderrocad
da, segons les especi
ificacions de la DT.
TATGE DE RE
EIXA:
DESMUNT
m2 real
lment execu
utat, amida
at segons les
l
especif
ficacions de
d la DT.
TATGE DE SE
ENYAL DE TR
RÀNSIT O AR
RRENCADA D'ESCALA DE GAT:
DESMUNT
Unitat de quantit
tat realmen
nt executad
da segons les
l
especif
ficacions de
d la DT.
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR

CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
2.- C
* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)

FORMI
MIGONAMENT:
Si l
la superfí
ície sobre la que s'ha de f
formigonar ha sofert
t gelada, s'ha d'el
liminar
prèvi
iament la part afect
tada.
C.
La te
ments on es fa l'aboc
cada ha de ser superi
ior als 0°C
emperatura dels elem
a abans que
na temperat
El f
formigó s'h
ha de posar
r a l'obra
e comenci l'adormimen
l
nt, i a un
tura >=
5°C.
°C i 40°C. El formigonament s
La t
temperatura
a per a fo
ormigonar ha d'estar
r entre 5°
s'ha de
ts la temp
ot ser infe
suspe
endre quan
n es preveg
gi que durant les 48
8 h següent
peratura po
erior a
formigo
ns explíci
0°C. Fora d'
'aquests l
límits, el
e
onament requereix precaucion
ites i
teixes cond
dicions
l'aut
torització de la DF En aquest cas, s'ha
an de fer provetes a
amb les mat
ent assolid
de l'
verificar la resistèn
ncia realme
da.
'obra, per a poder v
no abso
per tal que
Si l
l'encofrat és de fus
sta, ha de tenir la humitat necessària
n
q
orbeixi
gua del formigó.
l'aig
am
igó.
No s'
c
mb el formi
'admet l'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte
s que la D
arm
No e
es procedir
rà al formi
igonat fins
DF doni el vist-i-pla
au havent revisat
r
madures
col·l
locades en posició d
definitiva.
fectes sign
e formigó. En cas
La D
DF comprova
arà l'absén
ncia de def
nificatius en la sup
perfície de
dmisibles d'acord amb el pro
de c
considerar els defe
ectes inad
ojecte la DF valor
rarà la
repar
ració.
de
or al que p
No e
es col·loca
arà en obra
a capes o tongades
t
uix superio
e formigó amb un gru
permeti
una c
compactació completa
a de la massa
mb bomba, la DF ha d'aprovar
·lació de b
Si l
l'abocada del
d
formigó
ó es fa am
d
la instal·
bombeig
prèvi
iament al formigonam
ment.
ió del form
No p
pot transcó
órrer més d
d'1,5 hora des de la
a fabricaci
migó fins el
e formigon
nament,
dis que ret
dormiment.
a men
nys que la DF ho cre
egui convenient per a
aplicar med
tardin l'ad
migons fabr
compatibles
No s 'han de po
osar en con
ntacte form
ricats amb tipus de c
ciments inc
s entre
ells.
.

n FOM/1382/
/2002 de 16
6 de mayo, por la qu
ue se actu
ualizan det
terminados artículos del
* Orden
pliego de prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales par
ra obras de
e carretera
as y puente
es relativ
vos a
la construcción de
d explanac
ciones, dre
enajes y ci
imentacione
es.

ONAMENTS, CONTENCIO
ONS I TÚNE
ELS
G3 - FO
G38 - R
RIOSTRES I BASAMENT
TS
G385 - FORMIGONA
AMENT DE R
RIOSTRES I BASAMENTS
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G38511M
M3.
DE LES PAR
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
onament d'e
estructures
s i elemen
nts estruct
turals, amb
b formigó en massa, armat, pe
er a
Formigo
pretensar, formig
gó autocomp
pactant i formigó lleuger,
l
de
e central o elaborat
t a l'obra
a en
ora, que co
ompleixi les
l
prescri
ipcions de la norma EHE, aboca
at directa
ament
planta dosificado
a
bomba o amb cu
ubilot, i operacions
s auxiliar
rs relacio
onades amb
b el
des de camió, amb
onament i la
l cura del
l formigó.
formigo
S'han c
considerat els elemen
nts a formi
igonar segü
üents:
La resi
istència ca
aracterísti
ica del for
rmigó es co
omprovarà d'acord
d
amb
b l'article
e 86 de l' EHE08
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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L'aboca
ada s'ha de
e fer des d
d'una alçàr
ria petita i sense qu
ue es produ
ueixin disg
gregacions.
.
La comp
pactació de
el formigó es realit
tzarà mitja
ançant processos ade
equats a la
a consistè
ència
de la m
mescla i de
e manera qu
ue s'elimin
nin forats i s'eviti la segrega
ació.
S'ha d
de garantit
tzar que durant l'
'abocat i compactat
t del for
rmigó no es produe ixen
desplaç
çaments de l'armadura
a.
La velo
ocitat de formigoname
f
ent ha de ser
s
suficie
ent per ass
segurar que
e l'aire no
o quedi ag
gafat
i assen
nti el form
migó.
El form
migonament s'ha de suspendre en cas de
d
pluja o de vent fort. Eve
entualment,
, la
continu
uació dels treballs, en la form
ma que es proposi,
p
ha
a de ser ap
provada per
r la DF.
En cap cas s'ha d'aturar
d
el
l formigona
ament si no
o s'ha arri
ibat a un junt
j
adequa
at.
Els jun
nts de form
migonament han de ser
r aprovats per la DF abans del formigonam
ment del ju
unt.
En torn
nar a inic
ciar el fo
ormigonamen
nt del jun
nt s'ha de
e retirar la capa superficial
s
l de
morter, deixant els granu
ulats al descobert i el jun
nt net. Per
P
a fer
r-ho no s 'han
itzar produ
uctes corro
osius.
d'utili
de formigon
nar el jun
nt s'ha d'humitejar, evitant que
q
es fac
cin tolls d'aigua en
n el
Abans d
junt.
en utilitza
ar producte
es específi
ics (com les resines
s epoxi) pe
er a l'exec
cució de j unts
Es pode
sempre que es jus
stifiqui i es supervi
isi per la DF.
o s'ha de corregir
c
el
l seu aplom
mat, ni el seu anivel
llament.
Un cop reblert l'element no
ent i prime
er període d'endurime
ent del for
rmigó cal assegurar
a
e manteni ment
el
Durant l'adormime
humitat de l'element de formigó
ó mitjançan
nt el curat
t adequat i d'acord amb
a
EHE-08.
.
de la h
Durant l'adormime
ent s'han d'evitar sobrecàrre
egues i vi
ibracions que puguin
n provocar
r la
fissura
ació de l'e
element.
FORMIGÓ
Ó ESTRUCTUR
RAL:
La comp
pactació s'
'ha de rea
alitzar pe
er vibratge
e. El grui
ix màxim de
d la tong
gada depèn del
vibrado
or utilitza
at. S'ha de
e vibrar fi
ins que s'aconseguei
ixi una mas
ssa compact
ta i sense que
es prod
dueixin dis
sgregacions
s.
El vibr
ratge ha de fer-se més inten
ns a les zones d'a
alta densitat d'arma
adures, a les
cantona
ades i als paraments.

- In
nspecció del
d
procés
s de form
migonat
te
emperatura i condicio
ons ambient
tals.

am
mb

control
l,

entre

d'altres

aspectes,

de

la

- Co
ontrol del desencofra
at i del pr
rocés i con
ndicions de
e curat.
- Pr
resa de co
oordenades i cotes dels
d
punts que hagin
n de rebre prefabric
cats, despr
rés del
fo
ormigonat.
ROL D'EXECUCIÓ. CRIT
CONTR
TERIS DE PR
RESA DE MOS
STRES:
Els controls s'han de realitzar segons le
es indicacions de l
la DF, i el
e conting
gut del
tol 17 de la norma E
capít
EHE-08.
ROL D'EXECUCIÓ. INTE
CONTR
ERPRETACIÓ DE RESULTA
ATS I ACTUA
ACIONS EN C
CAS D'INCOM
MPLIMENT:
s podrà iniciar el f
No es
formigonat d'un eleme
ent sense la
l correspo
onent aprov
vació de la
a DF.
ROL DE L'OBRA ACABAD
CONTR
DA. OPERACIONS DE CON
NTROL:
Els p
punts de control més destacables són els
s següents:
- In
nspecció visual
v
de la unitat finalitza
ada i cont
trol de le
es condici
ions geomèt
triques
d'
'acabat, se
egons l'art
ticle 100. Control de
e l'element
t construït
t de l'EHE-08.
- As
ssaigs d'in
nformació c
complementà
ària.
De l
les estruct
tures proj
jectades i construïd
des d'acord
d a la Ins trucció EH
HE-08, en l
les que
els materials i l'execuc
ció hagin assolit la
a qualitat prevista, comprovad
da mitjança
ant els
contr
eptius, sol
ls necessit
ten sotmet
tre's a ass
saigs d'inf
formació i en partic
cular a
rols prece
its:
prove
es de càrrega, les i ncloses en els següe
ents supòsi
uccions, re
us d'estruc
- Qu
uan així ho disposi les Instru
eglaments específics
s d'un tipu
ctura o
ues particu
el
l plec de prescripcio
p
ons tècniqu
ulars.

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
ONAMENT:
FORMIGO
m3 de volum amid
dat segons
s les espe
ecificacion
ns de la DT,
D
amb aq
quelles mo
odificacion
ns i
singula
aritats acc
ceptades pr
rèviament i expressam
ment per la
a DF.

lar de l'e
r que la m
- Qu
uan degut a caràcte r particul
estructura convingui comprovar
mateixa
uest cas el plec de prescri
ipcions
re
euneix
certes
c
con
ndicions específique s. En aqu
à els assai
uns que s'h
alitzar, in
han de rea
tè
ècniques pa
articulars establirà
igs oportu
ndicant
ealitzar-lo
nera d'inte
am
mb tota pre
ecisió la f
forma de re
os i la man
erpretar els resultat
ts.

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
ió Faculta
steixin
- Qu
uan a jud
dici de l
la Direcci
ativa exis
bilitat de l'estructu
ura.
se
eguretat, funcionalit
f
tat o durab

Real De
ecreto 1247
7/2008, de 18 de jul
lio, por el
l que se aprueba
a
la Instrucció
ón de Horm
migón
Estruct
tural (EHE-08).

du
ubtes

nables
raon

sob
bre

la

ES:
CONTR
ROL DE L'OBRA ACABAD
DA. CRITERIS DE PRESA
A DE MOSTRE
5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
CONTROL
L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL:

Els controls s'han de realitzar segons le
es indicacions de l
la DF, i el
e conting
gut del
capít
EHE-08.
tol 17 de la norma E

Els pun
nts de cont
trol més de
estacables són els se
egüents:

RETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIO
ROL DE L'OBRA ACABAD
CONTR
DA. INTERPR
ONS EN CAS D'INCOMPLI
IMENT:

- Aprov
vació del pla
p
de form
migonat pre
esentat pel
l contractista.

arregar
Si s
s'aprecien deficiènc
cies importants en l'element construït
t, la DF podrà enca
ia (testimo
asons, escl
igs d'informació com
assai
mplementari
onis, ultra
leròmetre) sobre el f
formigó
ment de les
ons de resi
ssolides o altres
endur
rit, per tal
t
de teni
ir coneixem
s condicio
istència as
migonat.
carac
cterístiques de l'el ement form

amb
- Inspe
ecció visua
al de totes les exca
avacions ab
bans de la col·locaci
ió de les armadures,
a
obser
rvació de l'estat
l
de neteja i entrada
e
d'a
aigua en tot el recinte.
- Presa
a de coorde
enades i co
otes de tot
tes les uni
itats d'obra abans del
d
formigonat.
- Obser
rvació de la
l superfície sobre la que s'h
ha d'estend
dre el form
migó i de les
l
condic
cions
d'enc
cofrat. Me
esura de le
es dimensi
ions de totes les un
nitats est
tructurals d'obra, e ntre
els e
encofrats, abans de f
formigonar.
.

G9 - FERMS I PAVIMENTS
S
MINOSA
G9H - PAVIMEN
NTS DE MES
SCLA BITUM

- Verif
ficació de la correcte disposi
ició de l'a
armat i de les mesure
es construc
ctives per tal
d'evi
itar movime
ents de la ferralla durant
d
el formigonat
f
.

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC
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G9H11251.

L'Índ
dex de Reg
gularitat I
Internacion
nal (IRI), segons NL
LT 330, ob
btingut seg
gons l'indi
icat en
l'apa
artat 543.9.4 del PG
G-3 ha de complir el
ls valors de
d les taul
les 543.13 o 543.14 d
del PG3.
Macro
al obtingu
uda amb el mètode de
el cercle de sorra (UNE-EN 13
3036-1)
o textura superficia
mesur
rada abans de la pos ada en servei de la capa:
TM B i PA: 1,5 mm
- Mescles tipus BBT
TM A: 1,1 mm
m
- Mescles tipus BBT
stència al lliscamen
Resis
nt (NLT 336
6) CRT míni
im (%): 65
6 (Mesurad
da 2 mesos desprès d'
'entrar
en se
ervei la capa):
- Mescles tipus BBT
TM B i PA:
60%
- Mescles tipus BBT
TM A: 65%
Toler
ràncies d'execució:
- Den
M A) obting
guda segons
s l'apartat
t 543.9.3.2
2.1 del PG-3: no ha de ser
nsitat (mescles BBTM
infer
rior a 98% de la den
nsitat de referència
rcentatge de forats:
- Per
- Mescla tipus BBTM
M B i gruix
x de capa >
>= 2,5 cm: ± 2%
- Mescla tipus PA: ± 2%
ruix de la capa: No s'admeten gruixos i
inferiors als
a
definit
ts en les seccions
s
ti
ipus de
- Gr
la
a DT, o en el seu defecte, el
e que res
sulti de l'aplicació
l
ó de la dotació mit
tja que
s'
'especifica
a en el ple
ec de presc
cripcions t
tècniques particulars
p
s.

1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
DE LES PAR
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
Mescla bituminosa
a en calen
nt per a capes de paviment, formades per la co
ombinació d'un
t hidrocar
rbonat, gr
ranulats i eventual
lment addi
itius, de manera que
q
totes les
lligant
partícu
ules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula
a homogènia de lli gant
col·loc
cada i comp
pactada, a una temper
ratura molt
t superior a la d'amb
bient.
S'han c
considerat els tipus següents:
- Mescl
la bitumin
nosa en cal
lent, tipu
us formigó bituminós, resultat
t de la co
ombinació d'un
lliga
ant hidrocarbonat, g
granulats (inclòs
(
el pols mine
eral) amb granulometr
g
ria continu
ua i
event
tualment ad
dditius.
- Mescl
les bitumi
inoses dre
enants per a capes de rodad
dura, forma
ades per granulats (en
granu
ulometria continua amb baixes
s proporci
ions de granulat
g
fi
i o amb discontinu
uïtat
granu
ulomètrica en alguns tamisos), pols mine
eral, que son les qu
ue per la seva
s
propo
orció
baixa
a de granu
ulat fi, t
tenen un contingut
c
at de fora
ats interc
connectats que
molt eleva
propo
orcionen pr
ropietats d
drenants. S'han cons
siderat per
r a l'us en
n capes de rodadura d
de 4
a 5 c
cm de gruix
x..
- Mescl
les bitumi
inoses disc
continues per
p
a cape
es de roda
adura, form
mades per granulats (en
granu
ulometria continua amb baixes
s proporci
ions de granulat
g
fi
i o amb discontinu
uïtat
granu
ulomètrica en algu
uns tamiso
os), pols mineral, que ten
nen una discontinu
uïtat
granu
ulomètrica molt elevada en els tami
isos infer
riors del granulat gros. S 'han
consi
iderat dos tipus; un
n amb la mida
m
màxim
ma nominal del fus granulomètr
g
ric de 8 m
mm i
l'alt
tre d'11 mm
m. Es consi
ideren per a ús en ca
apes de rodadura de 2 a 3 cm de
d gruix.
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
- Estud
di de la me
escla i obt
tenció de la
l fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la
a DO
- Reali
ització del
l tram de p
proba i apr
rovació d'a
aquest per la DO
- Compr
rovació de la superfí
ície d'asse
entament
- Exten
nsió de la mescla
- Compa
actació de la mescla
- Execu
ució de jun
nts de cons
strucció
- Prote
ecció del paviment
p
ac
cabat
CONDICIONS GENERA
ALS:
La supe
erfície aca
abada ha de
e ser de te
extura homo
ogènia, uni
iforme i se
ense segreg
gacions.
S'ha d'ajustar al
ls perfils previstos, en la sev
va rasant, gruix i am
mplària.
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Amplà
ària del se
emiperfil: No s'adme
eten amplàr
ries inferiors a les teòriques
- Nivel
ll de la ca
apa de roda
adura: ± 10
1 mm
PAVIMEN
NTS DE MESC
CLA BITUMIN
NOSA CONTÍN
NUA:
La dens
sitat obti
inguda sego
ons s'indi
ica en l'a
apartat 542
2.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferio
or als valo
ors següent
ts:
- Capes de gruix >= 6 cm: 9
98%
7%
- Capes de gruix < 6 cm: 97
x de Regula
aritat Inte
ernacional (IRI), se
egons NLT 330, obtin
ngut segons
s l'indicat
t en
L'Índex
l'apart
tat 542.9.4
4 del PG-3 ha de com
mplir els valors
v
de les
l
taules 542.15 o 542.16
5
del PG3.
En cape
es de rodad
dura:
- Macro
o textura superficial
s
l obtingud
da amb el mètode
m
del cercle de
e sorra (UN
NE-EN 1303 6-1)
mesurad
da abans de
e la posada
a en servei
i de la cap
pa: >= 0,7
7 mm
- Resis
stència al
l lliscament (NLT 336)
3
CRT mínim
m
(%):
esurada 2 mesos des près
65 (Me
d'ent
trar en ser
rvei la cap
pa)
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Gruix
x de la cap
pa: No s'a
admeten gru
uixos infer
riors al teòrics
- Nivel
ll de les altres
a
cape
es: ± 15 mm
m
PAVIMEN
NTS DE MESC
CLA BITUMIN
NOSA DISCON
NTÍNUA:
La dens
sitat per a mescles B
BBTM A, obt
tinguda seg
gons aparta
at 543.9.3.
.2.1 del PG
G-3, ha de ser
igual o superior a la densi
itat de ref
ferència.
El perc
centatge de
e forats, p
per a mescl
les BBTM B i PA, obti
ingut segon
ns l'aparta
at 543.9.3 .2.1
del PG-3, ha de ser
s
igual o superior al percent
tatge de fo
orats de re
eferència.

2.- C
CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
CONDI
ICIONS GENERALS:
S'ha de realit
tzar un tra
am de prova
a, amb una longitud no inferio
or a la def
finida en e
el Plec
de P
Prescripcio
ons Tècniq
ques Partic
culars. La
a DF ha de
e determin
nar si es pot accep
ptar la
reali
ització del tram de prova com a part int
tegrant de l'obra en construcci
ió.
bra ha de definir si
i és accept
A la
a vista del
ls resultat
ts obtinguts, el Dir
rector d'Ob
table o
s equips pr
el Contract
no la
a fórmula de treball i si són acceptable
es o no els
roposats pe
tista.
va s'ha d'a
nt l'execució del tr
Duran
ram de prov
analitzar la
l correspo
ondència, al
a seu cas,
, entre
t hidrocar
e la densi
els mètodes de
e control de la dosificació d
del lligant
rbonat i de
itat in
cripcions T
es mètodes ràpids
situ establert
ts als Plec
cs de Presc
Tècniques Particular
rs, i altre
de co
ontrol.
t que la s
La c
capa no s'h
ha d'esten
ndre fins que s'hagi
i comprovat
superfície sobre la que ha
d'ass
sentar-se té les c
condicions de qualit
tat i formes previs
stes, amb les toler
ràncies
ue excedeix
estab
S en aques
sta superfície hi ha
a defectes o irregul
laritats qu
xen les
blertes. Si
ans de l'ex
toler
rables, s'han de cor
rregir aba
xecució de la partid
da d'obra, d'acord a
amb les
instr
ruccions de la DF.
ut el termi
encament de
S'ha de compro
ovar que tr
ranscorregu
mini de tre
el lligant dels tract
taments
ua. El reg
tar curat i ha de conservar t
aplic
cats, no queden
q
res
stes d'aigu
g ha d'est
tota la
capac
citat d'unió amb la mescla.
ant per la vora infer
rior de la capa i
tesa de la mescla s' ha de fer mecànicame
L'est
ent comença
e, per fra
a de les f
amb la major continuïta
at possible
anges horitzontals. L'amplària
franges
s'ha d'estudiar per a qu
ue hi hagi el menor n
nombre de junts possi
ible.
estendre la
la v
rés d'haver estès i compactat una franja
Despr
a, s'ha d'e
a següent mentre
m
vora de
contrar
la p
primera es trobi enca
ara calent i en condi
dicions de ser compac
ctada; en cas
c
ri s'ha
ecutar un junt longi tudinal.
d'exe
cont
L'est
m
tinuïtat possible,
p
ajustant la velocit
tesa s'ha de fer amb la major
tat de
uella no s'
l'est
cció de la central de
e fabricació de mane
era que aqu
tenedora a la produc
'aturi.
ue la tempe
e, en la to
En ca
as de para
ada, es com
mprovarà qu
eratura de la mescla a estendre
olva de
crita en la
l'est
tenedora i a sota d'
'aquesta, no
n baixi d
de la presc
a fórmula de treball
l per a
l'ini
ici de com
mpactació, en cas contrari cal executar un
u junt tra
ansversal.
a, l'ús de
On r
resulti impossible, a judici del Direct
tor d'Obra
e màquines estenedor
res, la
ediments ap
provats
mescl
la bitumin
nosa en cal
lent s'ha de poder p
posar en obra per al
ltres proce
ora de la z
'ha de dist
tribuir
zona on s'hagi d'est
per aquest. S'ha de desc
carregar fo
tendre i s'
a compactad
sti a la ra
en u
una capa un
niforme i d
d'un gruix tal que, una vegada
ada, s'ajus
asant i
s indicades
secci
ió transversal indic
cades als Plànols del
l Projecte, amb les t
toleràncies
s.
En m
mescles bi
ituminoses fabricades amb bet
tums millorats o mo
odificats amb cautxú
ú i en
e cautxú, a
mescl
les bituminoses amb addició de
amb la finalitat de mantenir la
l densitat
t de la
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tongada
a fins que l'augment de la vis
scositat de
el betum contraresti
c
i una event
tual tendè ncia
del cau
utxú a rec
cuperar la
a seva for
rma, s'ha de continu
uar obliga
atòriament el procés
s de
compact
tació fins que la t
temperatura
a de la mescla
m
baix
xi de la mínima est
tablerta a la
fórmula
a de trebal
ll, encara que s'hagi
i assolit prèviament
p
at abans es
specificada
a.
la densita
La comp
pactació s'ha de fer longitudin
nalment, de
e manera co
ontinua i sistemàtica
s
a. Si l'es tesa
de la m
mescla bitu
uminosa es fa per fr
ranges, en compactar una d'aqu
uestes s'ha
a d'ampliar
r la
zona de
e compactac
ció per tal
l que inclo
ogui 15 cm de l'anter
rior, com a mínim.
Els cor
rrons han de
d portar la seva ro
oda motriu
u del costa
at més prò
òxim a l'es
stenedora; els
seus ca
anvis de direcció
d
s'han de fer
r sobre la
a mescla que
q
ja s'ha
a compacta
at, i els seus
canvis de sentit s'han de f
fer amb sua
avitat. S'h
ha de cuida
ar que els elements de
d compact
tació
estigui
in nets i, si és prec
cís, humits
s.
cas en que
e hi hagi junts, s'
'ha de pro
ocurar que els junts
s transver
rsals de c
capes
En el c
sobrepo
osades qued
din a un mínim de 5 m un de
e l'altra,
, i que el
ls longitu
udinals qu
uedin
desplaç
çades a un mínim de 1
15 cm un de
e l'altra.
PAVIMEN
NTS DE MESC
CLA BITUMIN
NOSA CONTÍN
NUA:
Excepte
e autoritza
ació expres
ssa del Dir
rector d'Ob
bra, s'han de suspend
dre els tre
eballs qua n la
tempera
atura ambie
ent a l'om
mbra sigui inferior a 5°C, ex
xcepte si el gruix de la cap
pa a
estendr
re fos infe
erior a 5 c
cm, en aque
est cas el límit serà
à de 8ºC. Amb
A
vent intens, des près
de gela
ades o a taulers d'
'estructure
es, la DF ha de poder augmen
ntar aquests límits,
, en
funció dels resul
ltats de co
ompactació obtinguts.
. Tampoc es
s permet la
a posada a l'obra en
n cas
de pluja.
ularitat superficial
s
l de la ca
apa sobre la que s'ha
s
d'este
endre la mescla,
m
ha
a de
La regu
complir
r l'indicat
t en les ta
aules 510.6
6, 513.8, 542.15
5
ó 54
42.16 del PG-3.
P
Sobre
e aquesta capa
s'ha d'haver apli
icat un reg d'imprim
mació o d'a
adherència,
, que ha de
d complir l'especif
ficat
en els articles 530
5
ó 531 d
del PG-3.
e estigués
s constitu
uïda per un pavime
ent hidroc
carbonat, i aquest fos
Si la superfície
geni, s'hau
uran d'elim
minar mitja
ançant fres
ssat els excessos
e
de
e lligant i segellar les
heterog
zones m
massa perme
eables, seg
gons les in
nstruccions
s del Direc
ctor d'Obra
a.
L'equip
p d'estesa ha de comp
plir les es
specificaci
ions de l'a
article 542
2.4.3 del PG-3.
P
A les v
vies sense mantenimen
nt de la circulació
c
per a les categories de tràns
sit T00 a T
T1 o
amb sup
perfícies per
p
estendr
re superior
rs a 70000 m2, s'ha d'estendre
d
la capa en
n tota la seva
amplada
a, treballa
ant si fos
s necessar
ri amb 2 o més este
enedores lleugeramen
l
nt desfasa
ades,
evitant
t junts lon
ngitudinals
s.
L'esten
nedora s'ha
a de regula
ar de forma
a que la superfície de la capa
a estesa re
esulti llis
sa i
uniform
me, sense segregacion
s
ns ni arros
ssegaments,
, i amb un gruix tal que, un co
op compact
tada,
s'ajust
ti a la rasant
r
i s
secció tra
ansversal indicades a la DT del Proje
ecte, amb les
toleràn
ncies indic
cades.
L'equip
p de compac
ctació ha d
de complir les especi
ificacions de l'artic
cle 542.4.4
4 del PG-3.
.
La comp
pactació s'
'ha de real
litzar sego
ons el pla
a aprovat pel
p
Directo
or d'Obra en
e funció dels
resulta
ats del tr
ram de pr
rova; s'ha
a de fer a la ma
ajor tempe
eratura po
ossible, s ense
sobrepa
assar la màxima
m
pre
escrita en
n la fórmu
ula de tr
reball i sense
s
que es produ
ueixi
desplaç
çament de la
l mescla e
estesa; i s'ha de co
ontinuar mentre la temperatura
t
a de la me scla
no baix
xi de la mínima pr
rescrita en
e
la fórm
mula de tr
reball i la mescla es trobi
i en
condici
ions de ser
r compactad
da, fins qu
ue assoleix
xi la densi
itat especi
ificada.
A l'est
tendre fran
nges longit
tudinals co
ontigües, si
s la tempe
eratura de l'estesa en
e primer lloc
no fos superior al
a mínim fi
ixat en la fórmula de
e treball per
p
acabar la compact
tació, la vora
d'aquesta franja s'ha de ta
allar verti
icalment, deixant al
l descobert
t una super
rfície plan
na i
al. Se li ha d'apli
icar una capa
c
unifor
rme i lleu
ugera de reg
r
d'adhe
erència se gons
vertica
l'artic
cle 531 de
el PG 3, deixant tr
rencar l'e
emulsió su
uficientmen
nt. A cont
tinuació, s'ha
d'escal
lfar el jun
nt i estend
dre la segü
üent franja
a contra el
lla.
nts transve
ersals en c
capes de ro
odadura s'han de com
mpactar tra
ansversalme
ent, i s'ha
Els jun
a de
disposa
ar els reco
olzaments n
necessaris per als el
lements de compactaci
ió.
La capa
a executada
a només es pot obrir a la circu
ulació quan
n assoleixi
i la temper
ratura amb
bient
a de
en tot el seu gru
uix, o be, prèvia autorització de la DF,
, quan asso
oleixi la temperatura
t
60ºC. E
En aquest cas
c
s'han d
d'evitar le
es parades i canvis de
d direcció
ó sobre la capa fins que
aquesta
a assoleixi
i la temper
ratura ambi
ient.
PAVIMEN
NTS DE MESC
CLA BITUMIN
NOSA DISCON
NTÍNUA:
Excepte
e autoritza
ació expres
ssa del Dir
rector d'Ob
bra, s'han de suspend
dre els tre
eballs qua n la
tempera
atura ambie
ent a l'omb
bra sigui inferior
i
a 8°C. Amb vent inten
ns, desprès
s de gelade
es o

en t
taulers d'estructure
es, la DF ha de pod
der augmen
ntar aquest
ts límits, en funci
ió dels
resul
ltats de compactació
ó obtinguts. Tampoc e
es permet la
l posada a l'obra en
n cas de pl
luja.
La r
regularitat
t superfic
cial de la
a capa sob
bre la que
e s'ha d'e
estendre la
l mescla, ha de
compl
lir l'indicat en les
s taules 54
42.15 ó 542
2.16 del PG-3.
P
Sobre
e aquesta capa
c
s'ha d
d'haver
aplic
cat un reg
g d'imprima
ació o d'a
adherència, que ha de
e complir l'especifi
icat en l'a
article
531 d
del PG-3.
Si l
la superfície estigu
ués consti
ituïda per un pavim
ment hetero
ogeni, s'h
hauran d'el
liminar
mitja
ançant fre
essat els e
excessos de lligant i segellar
r les zone
es massa pe
ermeables, segons
les i
instruccions del Dir
rector d'Obra.
L'equ
quip d'estesa ha de c
complir les especific
cacions de l'article 543.4.3 de
el PG-3.
A le
es vies sen
nse manteni
iment de la circulac
ció per a les
l
categor
ries de tr
rànsit T00 a T2 o
amb s
superfícies per este
endre super
riors a 700
000 m2, s'h
ha d'estend
dre la capa
a en tota l
la seva
ada, treba
ampla
allant si fos necessari amb 2 o més estenedores
e
s lleugera
ament desfa
asades,
evita
ant junts longitudin
nals.
En c
capes de rodadura
r
am
mb mescles
s drenants,
, cal evit
tar sempre
e els junt
ts longitud
dinals.
Només
s en categ
gories de t
trànsit T2
2 i T3 o p
pavimentaci
ió de carre
eteres en les que no
o sigui
possi
ible talla
ar el tràns
sit, es pe
ermeten i a
aquests ju
unts han de
e coincidir amb un c
carener
del p
paviment.
La m
mescla bituminosa s'
'ha d'estendre sempr
re en una sola tong
gada. L'estenedora s
s'ha de
lar de man
regul
nera que l
la superfície de la capa este
esa result
ti llisa i uniforme,
, sense
segre
egacions ni arrosseg
gaments, i amb un gru
uix tal, qu
ue després de la comp
pactació s'
'ajusti
a la secció transversal indicada a la DT amb
b les toler
ràncies pre
evistes.
L'equ
quip de com
mpactació h
ha de complir les esp
pecificacio
ons de l'ar
rticle 543.4.4 del PG
G-3.
La c
compactació
ó s'ha de r
realitzar segons
s
el p
pla aprovat pel Dire
ector d'Obr
ra en funci
ió dels
resul
ltats del tram de pr
rova; el no
ombre de pa
assades de compactado
or sense vi
ibració ha de ser
super
fer a la major
m
temp
peratura po
ossible, se
ense sobre
epassar la màxima
rior a 6, s'ha de f
presc
l fórmula
a de treball i sense
e que es produeixi desplaçame
ent de la mescla
crita en la
tre la tem
ixi de la mínima
estes
sa; i s'ha
a de conti
inuar ment
mperatura de
d la mesc
cla no bai
obi en con
e ser compa
presc
crita en la
l fórmula de treball i la mes
scla es tro
ndicions de
actada,
vat.
fins que es compleixi el pla aprov
s contigües
emperatura de l'estes
sa en prime
A l' estendre franges
f
lon
ngitudinals
s, si la te
er lloc
ll per acab
pactació, l
no fo
os superior al mínim
m fixat en la fórmula
a de trebal
bar la comp
la vora
erticalment
uperfície p
d'aqu
questa fran
nja s'ha de
e tallar ve
t, deixant al descob
bert una su
plana i
tendre la s
anja contra
verti
ical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i est
següent fra
a ella.
e compactar
rsalment, s
Els junts tran
nsversals e
en capes de
d rodadura
a s'han de
r transver
s'ha de
dispo
osar els recolzament
r
ts necessaris per al
ls elements de compa
actació i s'han de s
separar
stesa conti
més d
de 5 m dels junts tr
ransversals de les fr
ranges d'es
igües.
r a la cir
La c
capa execut
tada es po
odrà obrir
rculació tant aviat com la temperatura
a de la
vis de sent
matei
ixa arribi
i als 60ºC.
. S'han d'evitar les
s aturades brusques i els canv
tit del
emperatura ambient.
trans
sit sobre la capa fi ns que aquesta assol
leixi la te
3.- U
UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT
NTÍNUA:
PAVIM
M
BITU
UMINOSA CON
MENTS DE MESCLA
s multiplic
a segons a
t de
e pes sego
ons tipus, mesurades
cant els amples de cada capa
amb les
os mitjos i les densitats mi
secci
ions tipus
s especifi
icades a la DT, pe
els gruixo
itjanes
obtin
ngudes dels assaigs de control de cada l
lot.
rfície d'a
t correspon
L'abo
els trebal
lls de preparació de
e la super
assentament
n a la
onament de
unita
at d'obra de la capa
a subjacent.
erència.
ón d'abonament en aq
No só
questa unitat d'obra els regs d'emprimaci
d
ió o d'adhe
PAVIM
M
BITU
UMINOSA DISCONTÍNUA:
MENTS DE MESCLA
esurats mul
ltiplicant l'amplàri
m2 d
de superfíc
cie, segons
s tipus, me
ia de cada capa d'aco
ord amb
ària realme
ada.
les s
seccions tipus espec
cificades a la DT per
r la llargà
ent executa
rfície d'a
t correspon
onament de
L'abo
els trebal
lls de preparació de
e la super
assentament
n a la
unita
at d'obra de la capa
a subjacent.
No só
questa unitat d'obra els regs d'adherènci
d
ia.
ón d'abonament en aq
ATORI
NORMATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIGA
4.- N
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- Pe
er a mescle
es tipus BB
BTM B i PA
A, determin
nació per a cada lot,
, del perce
entatge de forats
de
e referènc
cia per a compactaci
ió, defini
it com el valor mig
g dels últ
tims 4 val
lors de
co
ontingut de
e forats ob
btinguts de
e les prove
etes anteri
iors.

Orden F
FOM/3460/20
003, de 28 de noviem
mbre, por lo
l que se aprueba la
a norma 6.1
1-IC Secci ones
del fir
rme, de la Instrucció
ón Técnica de Carrete
eras.
Orden d
de 6 de feb
brero de 1
1976 por la
a que se aprueba el Pliego de prescripci
iones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
Orden C
Circular 24
4/2008, sob
bre el Plie
ego de Pres
scripciones
s técnicas generales para obra s de
carrete
eras y puen
ntes (PG-3)
). Artículo
os: 542-Mezclas bitu
uminosas en
n caliente tipo horm
migón
bitumin
noso y 54
43-Mezclas bituminos
sas para capas de rodadura.
. Mezclas drenante s y
discont
tinuas.

el DO,
- Do
osificació del lligan
nt segons UNE-EN 126
697-1, amb la freqüè
ència que estableixi
e
so
obre les mo
ostres de l
les provete
es
- Gr
ranulometri
ia dels g
granulats extrets
e
se
egons UNE-EN
es
stableixi el
e DO, sobr
re les most
tres de les
s provetes

5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA

12697- 2,

amb

la
a freqüènc
cia

que

- Gr
ruix de l'e
estesa, mit
tjançant pu
unxó gradua
at amb la freqüència
f
que estableixi el DO

L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL:
CONTROL

- Qu
ue el nombr
re i tipus de compact
tadors son els aprova
ats

Abans d
d'iniciar-s
se la posa
ada a l'o
obra de ca
ada tipus de mescla
a bituminos
sa en cal ent.
Execuci
ió d'un tra
am de prova
a, per comp
provar:

- Qu
ue funcione
en els disp
positius d'
'humectació
ó, neteja i protecció
ó dels compactadors
- El
l llast, pe
es total i en el seu cas, press
sió d'infla
ament dels dels compactadors

- La fó
órmula de treball
t

- Pe
er a mescl
les tipus B
abiitat de la capa d
durant la seva compa
BBTM B i PA, permea
actació
se
egons NLT 327;
3
amb la
a freqüènci
ia que dete
ermini la DO.
D

- Els e
equips prop
posats pel contractis
sta
- La fo
orma especí
ífica d'act
tuació dels
s equips

- Pe
er a mescle
es contínue
es, la frqü
üència i l'
'amplitud en
e els comp
pactadors vibratoris

- La co
orrespondèn
ncia entre els mètode
es de contr
rol de fabr
ricació i els
e
resulta
ats in situ
u

- No
ombre de pa
assades de cada compa
actador

En l'ex
xecució d'u
una capa:

- Te
emperatura de la supe
erfície de la capa en
n acabar la
a compactac
ció

- Inspe
ecció visua
al de l'asp
pecte de la
a mescla i mesura de
e la temper
ratura de la
l mescla i la
tempera
atura ambie
ent, al des
scarregar en
e l'estene
edora o equ
uip de tran
nsferència

ROL DE L'OBRA ACABAD
CONTR
DA. OPERACIONS DE CON
NTROL:
rficial del
- Co
ontrol de la
l regular
ritat super
l lot 24 h desprès d
de la seva execució i abans
terminant l
ons NLT 330
d'
'estendre la
l capa se
egüent, det
0, calculant un valo
or cada
l'IRI sego
ha de comrp
gularitat s
l a més, ab
hm
m. En les capes
c
de ro
odadura sh
pvar la reg
superficial
bans de
bres, en to
rgària de l
la
a recepció definitiva
a de les ob
ota la llar
l'obra

- En me
escles cont
tínues: Presa de mos
stres i pre
eparació de
d provetes
s segons UN
NE-EN 1269 7-30
si la m
mida màxima
a del granu
ulat es 22
2 mm o sego
ons UNE-EN 12697-32 per a mide
es màximes del
granula
at superior
rs, al meny
ys un cop al
a dia i al
a menys un
n cop per lot
l
determi
inat segons
s el
menor d
dels valors
s següents:

ons NLT 336
p passats 2 meses
- De
eterminació
ó de la re
esistència al lliscam
ment, sego
6, una cop
pa, en tota
ària del lo
de
e la posada
a en servei
i de la cap
a la llargà
ot

- 500 m de calçada
c
- 3.500 m2 de
d calçada

CONTR
ROL DE
CONTÍ
ÍNUA:

- la fracció
ó construïd
da diàriame
ent

L'
'OBRA

ACAB
BADA.

RACIONS
OPER

DE
E

CONTROL EN

PAVIME
ENTS

DE MESCLA
M

BITU
UMINOSA

ts aleatori
més gran o igual a 5 per
r lot
- Ex
xtracció de
e testimoni
is, en punt
is, en un nombre
n

- En me
mostres i preparació
escles disc
contínues: Presa de m
ó de provet
tes segons UNE-EN 12 69730 apli
icant 50 co
ops per car
ra al meny
ys un cop al
a dia i al
a menys un
n cop per lot
l
determ
minat
segons el menor dels
d
valors
s següents:

dels
nis antrior
rs segons UNE-EN 12
- De
eterminar la densita
at i el gruix
g
s testimon
2697-6,
saig de l'a
co
onsiderant les condic
cions d'ass
annex B de l'UNE-EN 1
13108-20

- 500 m de calçada
c

apes de rodadura, ca
En ca
al comprovar a més:

- 3.500 m2 de
d calçada

erficial s
-EN 13036- Me
esura de la
l macrote
extura supe
segons UNE-1, abans de la pos
sada en
serve
ei de la capa, en 5 punts escollits alea
atòriament, amb un pu
unt per hm com a míni
im

- la fracció
ó construïd
da diàriame
ent

ROL DE L'
CONTR
'OBRA
DISCO
ONTÍNUA:

- Deter
rminar el contingut
c
d
de forats segons
s
UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Deter
rminar la densitat a
aparent seg
gons UNE-EN
N 12697-6 amb el mèt
tode d'assa
aig de l'a
annex
B de l'UNE-EN 13108-20
1

ACAB
BADA.

RACIONS
OPER

DE
E

CONTROL EN

PAVIME
ENTS

DE MESCLA
M

BITU
UMINOSA

= 2,5 cm i mescles PA: extrac
- Pe
er a mescl
les BBTM A,
, BBTM B en
e capes d
de gruix >=
cció de
te
estimonis en
e punts al
leatoris, en
e nombre m
més gran o igual a 5 per lot

mescles con
ntínues: De
eterminació
ó per a ca
ada lot de
e la densit
tat de ref
ferència pe
er a
- En m
compa
actació, co
om el valor mig dels
s 4 últims valors de densitat aparent
a
obt
tinguts de les
prove
etes del pu
unt anterio
or

- En
n mescles BBTM A:
ca
apa

r la densit
nt de les provetes i el gruix
tat aparen
determinar
x de la

s >= 2,5 cm:
- En
n mescles BBTM B d
de gruixos
imonis extr
pe
ercentatge de forats dels testi
rets

- Per a mescles tipus BBTM
M A, determinació pe
er a cada lot
l
de la
a densitat de referè
ència
per a compacta
ació, com el valor mesurat dels
d
últim
ms 4 valor
rs de dens
sitat apar
rent,
obtin
nguts de le
es provetes
s anteriors
s.

terminar
det

l
la

at
densita

aparent
t

i

el
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- En me
escles BBTM B de gru
uixos < 2,5
5 cm, : determinar
d
la dotació
ó mitja de la mescla com
a relació entr
re la mass
sa total de
els materi
ials corres
sponents a cada càrr
rega, mesu
urada
per diferència
a de pes d
del camió abans i desprès de
e carregar
r-lo, per la superf
fície
ment tracta
ada mesurad
da en el te
erreny. La bàscula ha
a d'estar contrastad
da
realm

d'aix
xecar la capa
c
mitjan
nçant fress
sat i repo
osar-la o estendre
e
de
e nou una altra capa
a sobre
la re
ebutjada si no hi ha
aguessin problemes de
e gàlib o sobrecàrreg
s
gues en est
tructures
- Si
i el gruix
x mig obtingut fos s
superior al
a 90% de l'especifi
icat abans
s, i no
onòmica
exist
tissin problemes d'e
entollament
t, s'ha d'a
acceptar la
a capa amb una penali
ització eco
del 1
10%.

- En m
mescles PA, sobre les provetes
s extretes,
, cal dete
erminar el gruix, el
l contingut
t de
forat
ts segons UNE-EN 12697-8 i la densit
tat segons UNE-EN 12697-6
1
co
onsiderant les
condi
icions d'as
ssaig que f
figuren a l'annex
l
B de
d l'UNE-EN
N 13108-20.

- Per capes de roda
adura:
- Si
i el gruix
x mig obti
ingut fos inferior a l'especi
ificat s'ha
a de rebut
tjar la
capa,
, i el Contractist a, pel se
eu compte, ha d'aix
xecar la c
capa mitja
ançant fre
essat i
repos
na altra c
capa sobre
e la rebu
utjada si no hi hag
sar-la o estendre de nou un
guessin
lemes de gàlib o sob
probl
brecàrregues en estru
uctures

- Mesur
ra de la macrotextu
ura superfi
icial sego
ons UNE-EN 13036-1, abans de la posada
a en
serve
ei de la ca
apa, en 5 p
punts escol
llits aleat
tòriament, amb un punt per hm com a míni
im
EN CAS D'I
CONTROL
L DE L'OBRA
A ACABADA. INTERPRETA
ACIÓ DE RES
SULTATS I ACTUACIONS
A
INCOMPLIMEN
NT:
El lot de control
l definit e
en el procé
és d'execuc
ció (500 m de calçada
a, 3.500 m2
2 de calça
ada o
a diària) s'ha
s
d'acce
eptar o reb
butjar glob
balment.
jornada

Regul
laritat superficial:
- Si
i els resul
ltats de la
a regularit
tat superfi
l capa aca
abada exced
deixen els límits
icial de la
estab
blerts, es procedirà
à de la seg
güent maner
ra:

CONTROL
L DE L'OBRA
A ACABADA. INTERPRET
TACIÓ DE RE
ESULTATS I ACTUACION
NS EN CAS D'INCOMPLI MENT
EN PAVIMENTS DE MESCLA
M
BITU
UMINOSA CON
NTÍNUA

- Si els resultats excedeixen
n els límit
ts establer
rts en més del 10% de
e la longit
tud del
stendre
tram
m controlat
t o de la l
longitud total de l'
'obra per a capes de
e rodadura,
, s'ha d'es
una nova capa
a de mescl
la bitumin
nosa amb el gruix que deter
rmini el DO
D
a càrr
rec del
Contr
ractista;

Les con
ndicions d'acceptació
ó són les següents:
s
Densita
at:
- La de
ensitat mit
tja obtingu
uda no ha de ser inf
ferior a l'
'especifica
ada anterio
orment; no més
de 3 in
ndividus de
e la mostra
a assajada podran pr
resentar re
esultats in
ndividuals que baixin
n de
la pres
scrita en més
m
de 2 p
punts percentuals. Si
S la densi
itat mitja
a obtinguda
a és infer
rior,
s'ha de
e procedir de la segü
üent manera
a:

- Si els resultats excedeixen
n els lími
its estable
erts en men
nys del 10
0% de la lo
ongitud
del tram contr
rolat o de
e la longitud total de l'obra, s'han de
e corregir els defec
ctes de
regul
laritat superficial mitjançant
t fressat a càrrec de
el Contract
tista. La localitzaci
l
ió dels
ultació
esmen
ntats defe
ectes s'ha de fer sob
bre els pe
erfils long
gitudinals obtinguts en l'auscu
per l
la determinació de l a regularitat superf
ficial.

- Si la den
nsitat mitj
ja obtingud
da és infe
erior al 95%
9
de la densitat de
d referèn
ncia,
s'ha d'
'aixecar la
l
capa de
e mescla bituminosa
b
correspon
nent al lo
ot control
lat mitjan
nçant
fressat
t i s'ha de
e reposar p
per compte del Contra
actista;

tat superfi
a capa de r
n trams uni
- Si els resultats de la
a regularit
icial de la
rodadura en
iformes
rs a 2 km,
rts, i comp
i co
ontinus, am
mb longitud
ds superior
, milloren els límit
ts establer
mpleixen
odrà incre
amb els valors de les
s taules següents, segons correspongu
c
ui, es po
ementar
PG 3:
onament de mescla bi tuminosa, segons l'e
l'abo
establert en
e l'aparta
at 542.11 del
d

- Si la dens
sitat mitja
a obtinguda
a no és in
nferior al 95% de la densitat de
d referèn
ncia,
d'aplicar una
u
penali
ització ec
conòmica del
d
10% a la capa
a de mesc
cla bitumi nosa
s'ha d
ponent al lot
l
control
lat.
corresp

cció amb po
t d'aboname
ional: PG 3 Taula
- Per fer
rms de nova
a construc
ossibilitat
ment addici
542.2
20a

Gruix:
ructuralmen
ssibilitat d'abonamen
nt addicion
- Per fer
rms rehabil
litats estr
nt amb pos
nal: PG
3 Tau
ula 542.20b

- El gr
ruix mig ob
btingut no
o ha de ser
r inferior
r al previs
st a la se
ecció-tipus
s de la DT.
. No
més de 3 individu
us de la mo
ostra assa
ajada poden
n presentar
r resultats
s individua
als que ba
aixin
del pre
escrit en més
m
d'un 10
0%.

otextura superficial :
Macro

Si el g
gruix mig obtingut e
en una cap
pa és infe
erior a l'e
especificat
t anterior
rment, s'ha
a de
procedi
ir de la se
egüent mane
era:

rficial no ha de
- El
l resultat
t mig de l
l'assaig de
d la mesu
ura de la macrotext
tura super
ist. No m
d
tra assaja
resul
ltar infer
rior al v
valor previ
més d'un individu
i
de la most
ada pot
lor en més del 25%.
prese
entar un resultat in
ndividual inferior a aquest val

- Per capes de base:
macrote
perficial r
Si e
el resulta
at mig de l'assaig de la me
esura de la
l
extura sup
resulta
infer
rior al valor previs t, es procedirà de l
la següent manera:

- Si el
e
gruix mig obtin
ngut en un
na capa de
d
base fo
os inferio
or al 80%
% de
l'espec
cificat aba
ans, s'ha de rebutjar la cap
pa, i el Contractist
C
ta, pel seu compte,
, ha
d'aixec
car la capa
a mitjançan
nt fressat i reposar
r-la o este
endre de nou
n
una alt
tra capa s obre
la rebu
utjada si no
n hi hague
essin probl
lemes de gà
àlib;

saig de la
e la macrot
perficial r
resulta
- Si el resultat
r
mi
ig de l'ass
a mesura de
textura sup
, s'ha d'es
dura a càrr
infer
rior al 90
0% del valo
or previst,
stendre una nova cap
pa de rodad
rec del
Contr
ractista

- Si el
l gruix mi
ig obtingu
ut fos sup
perior al 80%
8
de l'e
especificat
t abans, i no
emes d'ento
ollament, s'ha
s
de com
mpensar el minvament de la capa
a amb el g
gruix
existissin proble
onal corres
sponent a l
la capa sup
perior per compte del
l Contracti
ista.
addicio

saig de la
e la macrot
perficial r
- Si el resultat
resulta
r
mi
ig de l'ass
a mesura de
textura sup
ica del 10%
super
rior al 90% del valo
or previst, s'ha d'ap
plicar una penalitzac
ció econòmi
%

- Per capes intermèdie
es:

stència al lliscamen
Resis
nt:

- Si el
e
gruix m
mig obting
gut en una
a capa int
termèdia fos
f
inferi
ior al 90%
% de
cificat aba
ans, s'ha de rebutjar la cap
pa, i el Contractist
C
ta, pel seu compte,
, ha
l'espec

liscament r
resulta
- Si
i el result
tat mig de l'assaig de determi
inació de la resistè
ència al ll
infer
rior al valor previs t, es procedirà de l
la següent manera:
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- Si el res
sultat mig de l'assa
aig de det
terminació de la resistència al llisca
ament
a inferior al 90% de
el valor previst,
p
s'
'ha d'esten
ndre una nova
n
capa de rodadur
ra a
resulta
càrrec del Contra
actista.

- La
a mitja del
l percentat
tge de for
rats no ha de variar
r en més de 2 punts percentual
ls dels
valor
rs especificats; no més de 3 individus
i
d
de la mostr
ra assajada
a poden pre
esentar res
sultats
indiv
viduals que variïn d
dels establerts en mé
és de 3 pun
nts percent
tuals

- Si el res
sultat mig de l'assa
aig de det
terminació de la resistència al llisca
ament
a superior al 90% del
l valor pre
evist, s'ap
plicarà una
a penalitza
ació econòm
mica del 10
0%
resulta

- Si la mitja del percen
ntatge de forats
f
es diferent a l'especif
ficada, s'h
ha de proce
edir de
la ma
manera següent:

CONTROL
L DE L'OBRA
A ACABADA. INTERPRET
TACIÓ DE RE
ESULTATS I ACTUACION
NS EN CAS D'INCOMPLI MENT
EN PAVIMENTS DE MESCLA
M
BITU
UMINOSA DIS
SCONTÍNUA:

- Si la mitja de percentatg
ge de fora
ats varia en més de
e 4 punts percentual
ls, cal
car la cap
sponent al
rolat mitjançant fre
aixec
pa de mesc
cla bitumin
nosa corres
l lot contr
essat i
s'ha de reposar a càrrec
c del Contractista;

Densita
at en mescl
les discont
tinues BBTM
M A:
- La de
ensitat mit
tja obtingu
uda no ha de
d ser inf
ferior a l'
'especifica
ada; no més
s de 2 mos tres
poden p
presentar resultats
r
i
individuals
s inferiors
s al 95% de
e la densit
tat de refe
erència.

- Si la mitja
m
de p
percentatge
e de forats
s varia en
n menys de 4 punts percentuals
p
s, s'ha
d'apl
licar una penalitzac
ció econòmi
ica del 10
0% a la cap
pa de mesc
cla bitumin
nosa corres
sponent
ot controlat.
al lo

- Si la
a densitat
t mitja ob
btinguda es
s inferior
r a l'espec
cificada, s'ha de procedir
p
de
e la
manera següent:

Gruix
x:
- El
l gruix mig
g obtingut no ha de ser inferi
ior al pre
evist a la secció-tipus de la DT. No
més de 2 indiv
vidus de l
la mostra assajada
a
po
oden presentar resul
ltats indiv
viduals inf
feriors
al 95
5% del gruix especif
ficat.

- Si la dens
sitat mitja
a obtinguda
a es inferi
ior al 95% de la dens
sitat de re
eferència, cal
r la capa de mescla bituminosa
a correspo
onent al lo
ot controlat mitjanç
çant fressa
at i
aixecar
s'ha de
e reposar a càrrec de
el Contract
tista;

- Si
i el gruix mig obting
gut en una
a capa és i
inferior a l'especif
ficat anter
riorment, s
s'ha de
proce
a següent m
manera, s'h
ha de rebut
tjar la ca
apa i el Co
ontractista
a pel seu c
edir de la
compte,
ha d'
d'aixecar la capa mit
tjançant fressat i re
eposar-la.

- Si la dens
sitat mitja
a obtinguda
a no es in
nferior al 95% de la densitat de
d referèn
ncia,
d'aplicar una
u
penali
ització ec
conòmica del
d
10% a la capa
a de mesc
cla bitumi nosa
s'ha d
ponent al lot
l
control
lat.
corresp

laritat superficial:
Regul
Densita
at en mescl
les discont
tinues BBTM
M B, i grui
ix de la ca
apa >= 2,5 cm:
- Si
i els resul
ltats de la
a regularit
tat superfi
l capa aca
abada exced
deixen els límits
icial de la
e una nova capa a
estab
blerts, cal enderroc
car el lot, retirar l
la runa a l'abocador
l
i estendre
càrre
ec del Contractista.

- La mi
itja del percentatge de forats
s no ha de
e variar en
n més de 2 punts per
rcentuals dels
valors especifica
ats; no més
s de 3 indi
ividus de la
l mostra assajada
a
po
oden presen
ntar resul tats
individ
duals que variïn
v
dels
s establert
ts en més de
d 3 punts percentual
ls.

tat superfi
a capa de r
n trams uni
- Si els resultats de la
a regularit
icial de la
rodadura en
iformes
rs a 2 km,
rts, i comp
i co
ontinus, am
mb longitud
ds superior
, milloren els límit
ts establer
mpleixen
odrà incre
ementar
amb els valors de les
s taules següents, segons correspongu
c
ui, es po
l'abo
establert en
e l'aparta
at .543.11 del PG 3:
onament de mescla bi tuminosa, segons l'e

- Si la
a mitja del
l percentat
tge de forats es dif
ferent a l'
'especifica
ada, s'ha de
d procedir
r de
la mane
era següent
t:
- Si la mit
tja de per
rcentatge de
d forats varia en més de 4 punts per
rcentuals, cal
aixecar
r la capa de mescla bituminosa
a correspo
onent al lo
ot controlat mitjanç
çant fressa
at i
s'ha de
e reposar a càrrec de
el Contract
tista;

cció amb po
t d'aboname
ional: PG 3 Taula
rms de nova
a construc
ossibilitat
ment addici
- Per fer
543.1
18a

- Si la mitj
ja de perc
centatge de
e forats v
varia en me
enys de 4 punts perc
centuals, s'ha
car una pen
nalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa
a correspo nent
d'aplic
al lot controlat.

ructuralmen
ssibilitat d'abonamen
nt addicion
- Per fer
rms rehabil
litats estr
nt amb pos
nal: PG
3 Tau
ula 543.18b
otextura superficial :
Macro

Densita
at en mescl
les discont
tinues BBTM
M B, i grui
ix de la ca
apa < 2,5 cm:
c
rficial no ha de
- El
l resultat
t mig de l
l'assaig de
d la mesu
ura de la macrotext
tura super
ist. No m
d
tra assaja
resul
ltar infer
rior al v
valor previ
més d'un individu
i
de la most
ada pot
lor en més del 25%.
prese
entar un resultat in
ndividual inferior a aquest val

- La do
otació mitj
ja de mescla obtingu
uda en el lot,
l
no ha
a de ser in
nferior a l'especifi cada
i, a mé
és, no més de 2 mostr
res poden presentar
p
r
resultats
i
individuals
s inferiors
s al 95% d
de la
densita
at de refer
rència.

macrote
perficial r
Si e
el resulta
at mig de l'assaig de la me
esura de la
l
extura sup
resulta
infer
rior al valor previs t, es procedirà de l
la següent manera:

- Si la dotació mitja de mescla es
s inferior a l'espec
cificada, s'ha de procedir
p
de
e la
manera següent:
tació mitja de mesc
cla obtingu
uda es inf
ferior al 95% de la densitat
t de
- Si la dot
ncia, cal aixecar l
la capa de
d
mescla bituminosa
a correspo
onent al lot contr
rolat
referèn
mitjanç
çant fressa
at i s'ha d
de reposar a càrrec del
d
Contrac
ctista;

saig de la
e la macrot
perficial r
resulta
- Si el resultat
r
mi
ig de l'ass
a mesura de
textura sup
, s'ha d'es
dura a càrr
infer
rior al 90
0% del valo
or previst,
stendre una nova cap
pa de rodad
rec del
car el lot
lo a l'aboc
Contr
ractista, i en les m
mescles drenants, ca
al enderroc
t, portar-l
cador i
sar la capa a càrrec
repos
c del Contractista

- Si la dotació mitja
a de mescla
a obtingud
da no es inferior
i
al
l 95% de la
l densitat
t de
referèn
ncia, s'ha d'aplicar
r una pen
nalització econòmica
a del 10% a la ca
apa de me
escla
bitumin
nosa corres
sponent al lot contro
olat.

saig de la
e la macrot
perficial r
- Si el resultat
resulta
r
mi
ig de l'ass
a mesura de
textura sup
ica del 10%
super
rior al 90% del valo
or previst, s'ha d'ap
plicar una penalitzac
ció econòmi
%
stència al lliscamen
Resis
nt:

Densita
at en mescl
les drenant
ts PA:
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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- El re
esultat mig
g de la res
sistència al
a lliscam
ment no ha de ser inf
ferior al valor
v
prev
vist.
No més d'un 5% de
e la llarg
gària total
l del lot pot
p
presen
ntar un res
sultat infe
erior a aq
quest
valor e
en més de 5 unitats.

L'equ
quip de treball, cent
tral de fab
bricació, m
mitjans de transport,
, equip d'e
estesa i eq
quip de
compa
actació, ha de compl ir les especificacio
ons de l'ar
rticle 542. 4 del PG-3
3.
S'ha de realit
tzar un tra
am de prova
a, amb una longitud no inferio
or a la def
finida en e
el Plec
de P
Prescripcio
ons Tècniq
ques Partic
culars. La
a DF ha de
e determin
nar si es pot accep
ptar la
reali
ització del tram de prova com a part int
tegrant de l'obra en construcci
ió.
A la
a vista del
ls resultat
ts obtinguts, el Dir
rector d'Ob
bra ha de definir si
i és accept
table o
no la
a fórmula de treball i si són acceptable
es o no els
s equips pr
roposats pe
el Contract
tista.
Duran
ram de prov
va s'ha d'a
analitzar la
l correspo
ondència, al
a seu cas,
, entre
nt l'execució del tr
els mètodes de
e control de la dosificació d
del lligant
t hidrocar
rbonat i de
e la densi
itat in
situ establert
ts als Plec
cs de Presc
cripcions T
Tècniques Particular
rs, i altre
es mètodes ràpids
de co
ontrol.
pte autorització exp
Excep
pressa del Director d
d'Obra, s'h
han de susp
pendre els treballs q
quan la
tempe
mbient a l
l'ombra sig
gui inferi
ior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
eratura am
esten
ndre fos inferior a 5 cm, en aquest
a
cas el límit serà
s
de 8ºC
C. Amb vent
t intens, d
desprès
de g
gelades o a taulers d'estruct
tures, la DF ha de poder aug
gmentar aqu
uests lími
its, en
funci
e compactac
ció obtingu
uts. Tampoc
c es permet
t la posada
a a l'obra en cas
ió dels resultats de
de pr
recipitacions atmosf
fèriques.
La c
capa no s'h
ha d'esten
ndre fins que s'hagi
i comprovat
t que la s
superfície sobre la que ha
d'ass
sentar-se té les c
condicions de qualit
tat i formes previs
stes, amb les toler
ràncies
estab
S en aques
sta superfície hi ha
a defectes o irregul
laritats qu
ue excedeix
xen les
blertes. Si
toler
rables, s'han de cor
rregir aba
ans de l'ex
xecució de la partid
da d'obra, d'acord a
amb les
ruccions de la DF.
instr
La r
regularitat
t superfic
cial de la
a capa sob
bre la que
e s'ha d'e
estendre la
l mescla, ha de
compl
lir l'indicat als ar
rticles 510
0 i 513 del
l PG-3. Sob
bre aquesta
a capa s'ha
a d'haver a
aplicat
un r
reg d'impri
imació o d'
'adherència
a, que ha d
de complir l'especif
ficat en el
ls articles
s 530 ó
531 d
del PG-3.
tituïda pe
viment hid
t, i aques
st fos
Si l
la superfí
ície estig
gués const
er un pav
drocarbonat
itjançant f
s sobrants
nt i segell
heter
rogeni, s'hauran d'e
eliminar mi
fressat els
s de lligan
lar les
Direct
a. Es comp
s massa permeables,
zones
p
, segons les instr
ruccions del
d
tor d'Obra
mprovarà
del
ents aplica
espec
cialment que
q
transco
orregut el plaç de ro
otura del lligant
l
ls tractame
ats, no
ície. També
mol temps des de la apli
icació,
quede
den restes d'aigua a la superfí
é, si ha passat
p
tat d'unió
bitu
es v
verificarà que la se
eva capacit
ó amb la mescla
m
uminosa no ha dismin
nuït de
ari, el Dir
denar la ex
forma
ma perjudic
cial; en ca
aso contra
rector de las Obres podrà ord
xecució
d'un reg d'adherència ad
dicional.
ant per la vora infer
rior de la capa i
L'est
tesa de la mescla s' ha de fer mecànicame
ent comença
e, per fra
a de les f
amb la major continuïta
at possible
anges horitzontals. L'amplària
franges
s'ha d'estudiar per a qu
ue hi hagi el menor n
nombre de junts possi
ible.
estendre la
la v
Despr
a, s'ha d'e
a següent mentre
m
vora de
rés d'haver estès i compactat una franja
contrar
la p
primera es trobi enca
ara calent i en condi
dicions de ser compac
ctada; en cas
c
ri s'ha
d'exe
ecutar un junt longi tudinal.
orma que la
a resulti l
L'est
gular de fo
a superfície de la c
capa estesa
llisa i
tenedora s'ha de reg
rrossegamen
n cop compa
unifo
orme, sense segregac
cions ni ar
nts, i amb un gruix t
tal que, un
actada,
rojecte, a
usti a la
s'aju
a rasant i secció transversa
al indicades a la DT del Pr
amb les
toler
ràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 de
el PG 3.
cont
L'est
m
tinuïtat possible,
p
ajustant la velocit
tat de
tesa s'ha de fer amb la major
uella no s'
tenedora a la produc
l'est
cció de la central de
e fabricació de mane
era que aqu
'aturi.
ue la tempe
e, en la to
En ca
as de para
ada, es com
mprovarà qu
eratura de la mescla a estendre
olva de
crita en la
l'est
tenedora i a sota d'
'aquesta, no
n baixi d
de la presc
a fórmula de treball
l per a
l'ini
ici de com
mpactació, en cas contrari cal executar un
u junt tra
ansversal.
des separad
En o
obres sense
e mantenime
ent de la circulació
ó, per a carreteres amb calçad
des amb
litzarà la extensió de
super
rfícies a estendre s
superiors a 70 000 m2
m2, es real
d qualsevo
ol capa
eballant s
necessari
bitum
mplet, tre
si fos
n
amb 2 o mes esten
minosa a ample com
nedores
. A la res
tuacions, d
lleug
d
, evitant junts long
gitudinals.
sta de sit
gerament desfasades,
desprès
men
ora de la p
d'hav
ver estes i compacta
at una franja, s'est
tendrà la següent
s
ntre la vo
primera
tada; en c
ario, s'exe
estig
a calenta i en condicions de s
ser compact
caso contra
ecutarà
gui encara
un ju
unt longitudinal.
s el pla ap
r la DO en funció de
els resulta
La c
compactació
ó s'ha de f
fer segons
provat per
ats del
ixi la dens
cificada a l'epígraf 542.7.1. S
tram
m de proves fins que se assolei
sitat espec
S'haurà

- Si el
l resultat mig de l'assaig de determinac
ció de la resistènci
ia al llisc
cament res ulta
inferio
or al valor
r previst, es procedi
irà de la següent
s
man
nera:
- Si el res
sultat mig de l'assa
aig de det
terminació de la resistència al llisca
ament
resulta
una
a inferior al 95% de
el valor previst, en
n mescles discontinues, s'ha d'estendre
d
nova ca
apa a càrre
ec del Cont
tractista i en mescl
les drenant
ts, cal end
derrocar el
l lot, por
rtarlo a l'abocador i reposar l
la capa a càrrec
c
del Contractis
sta
- Si el res
sultat mig de l'assa
aig de det
terminació de la resistència al llisca
ament
resulta
a superior al 95% del
l valor pre
evist, s'ap
plicarà una
a penalitza
ació econòm
mica del 10
0%

G9H1 - Familia 9H1
9
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9H11251.
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
DE LES PAR
a tipus for
rmigó bitum
minós, resultat de la
l combinac
ció d'un be
etum asfàl tic,
Mescla bituminosa
ats amb gra
anulometria
a continua,
, pols mine
eral, i eve
entualment additius, de manera que
granula
totes l
les partíc
cules del granulat quedin re
ecobertes per una pel·lícula
p
a de
homogènia
lligant
t, fabricada, col·lo
ocada i compactada,
c
, a una temperatur
ra molt superior
s
a la
d'ambie
ent.
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
- Estud
di de la me
escla i obt
tenció de la
l fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la
a DO
- Reali
ització del
l tram de p
proba i apr
rovació d'a
aquest per la DO
- Compr
rovació de la superfí
ície d'asse
entament
- Exten
nsió de la mescla
- Compa
actació de la mescla
- Execu
ució de jun
nts de cons
strucció
- Prote
ecció del paviment
p
ac
cabat
ALS:
CONDICIONS GENERA
erfície aca
abada ha de
e ser de te
extura homo
ogènia, uni
iforme i se
ense segreg
gacions.
La supe
S'ha d'ajustar al
ls perfils previstos, en la sev
va rasant, gruix i am
mplària.
tenir el pe
endent tran
nsversal qu
ue s'especi
ifiqui a la
a DT.
Ha de t
La dens
sitat obti
inguda sego
ons s'indi
ica en l'a
apartat 542
2.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferio
or als valo
ors següent
ts:
- Capes
s de gruix >= 6 cm: 9
98%
- Capes
s de gruix < 6 cm: 97
7%
L'Índex
x de Regula
aritat Int
ternacional
l (IRI), se
egons NLT 330, PG 3/75 MOD 11
1-OM, obti ngut
segons l'indicat en l'apar
rtat 542.9.
.4 del PG-3
ha de complir el
ls valors de les ta
aules
-3.
542.14.a o 542.14.b del PGes de rodad
dura la mac
crotextura superficial obtingu
uda amb el mètode vol
lumètric ( UNEEn cape
EN 1303
36-1) i la resistènci
ia al llisc
cament transversal (UNE 41201 IN) han de
e ser igual
ls o
mes gra
ans que els
s valors de
e la taula 542.15 del
l PG 3.
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Amplà
ària del se
emiperfil: No s'adme
eten amplàr
ries inferiors a les teòriques
Nivell de les cap
pes intermi
itges i de rodadura: ± 10 mm
a base: ± 15 mm
Nivell de la capa
x de la cap
pa: No s'a
admeten gru
uixos infer
riors al teòrics
- Gruix
NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON

________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
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____________
____________
____________
___________

101

C DE CONDIC
PLEC
CIONS TÈCNIIQUES PARTIICULARS

Milllora del’accessibilitat al barr
rri d’Ègara

de fer a la tempe
eratura mes
s alta possible sen
nse superar
r la màxima
a prescrita
a a la fór
rmula
ball i sens
se que es produeixin
n desplaçam
ments de la mescla estesa,
e
i es
e continu
uarà,
de treb
mentre la mescla estigui e
en condicio
ons de ser
r compactad
da i la se
eva tempera
atura no s igui
or a la mín
nima prescr
rita a la fórmula
f
de treball.
inferio
En mesc
cles bitum
minoses fa
abricades amb
a
betums
s millorat
ts o modif
ficats amb
b cautxú i en
mescles bituminos
ses amb ad
ddició de cautxú, es
e continua
arà obliga
atòriament el procés
s de
tació fins que la t
temperatura
a de la mescla
m
baix
xi de la mínima est
tablerta a la
compact
fórmula
a de treba
all, encara que s'h
hages assol
lit prèvia
ament la densitat
d
e
especificad
da a
l'epígr
raf 542.7.1
1.
La comp
pactació s'ha de fer longitudin
nalment, de
e manera co
ontinua i sistemàtica
s
a. Si l'es tesa
de la m
mescla bitu
uminosa es fa per fr
ranges, en compactar una d'aqu
uestes s'ha
a d'ampliar
r la
zona de
e compactac
ció per tal
l que inclo
ogui 15 cm de l'anter
rior, com a mínim.
Els cor
rrons han de
d portar la seva ro
oda motriu
u del costa
at més prò
òxim a l'es
stenedora; els
seus ca
anvis de direcció
d
s'han de fer
r sobre la
a mescla que
q
ja s'ha
a compacta
at, i els seus
canvis de sentit s'han de f
fer amb sua
avitat. S'h
ha de cuida
ar que els elements de
d compact
tació
estigui
in nets i, si és prec
cís, humits
s.
cas en que
e hi hagi junts, s'
'ha de pro
ocurar que els junts
s transver
rsals de c
capes
En el c
sobrepo
osades qued
din a un mínim de 5 m un de
e l'altra,
, i que el
ls longitu
udinals qu
uedin
desplaç
çades a un mínim de 1
15 cm un de
e l'altra.
A l'est
tendre fran
nges longit
tudinals co
ontigües, si
s la tempe
eratura de l'estesa en
e primer lloc
no fos superior al
a mínim fi
ixat en la fórmula de
e treball per
p
acabar la compact
tació, la vora
d'aquesta franja s'ha de ta
allar verti
icalment, deixant al
l descobert
t una super
rfície plan
na i
vertica
al. Se li ha d'apli
icar una capa
c
unifor
rme i lleu
ugera de reg
r
d'adhe
erència se gons
l'artic
cle 531 de
el PG 3, deixant tr
rencar l'e
emulsió su
uficientmen
nt. A cont
tinuació, s'ha
d'escal
lfar el jun
nt i estend
dre la segü
üent franja
a contra el
lla.
nts transve
ersals en c
capes de ro
odadura s'han de com
mpactar tra
ansversalme
ent, i s'ha
Els jun
a de
disposa
ar els reco
olzaments n
necessaris per als el
lements de compactaci
ió.
La capa
a executada
a només es pot obrir a la circu
ulació quan
n assoleixi
i la temper
ratura amb
bient
en tot el seu gru
uix, o be, prèvia autorització de la DF,
, quan asso
oleixi la temperatura
t
a de
60ºC. E
En aquest cas
c
s'han d
d'evitar le
es parades i canvis de
d direcció
ó sobre la capa fins que
aquesta
a assoleixi
i la temper
ratura ambi
ient.

- La
a fórmula de
d treball

3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT

se
-EN
- Gr
ranulometri
ia dels g
granulats extrets
e
egons UNEtres de les
es
stableixi el
e DO, sobr
re les most
s provetes

- El
ls equips proposats
p
p
pel contrac
ctista
- La
a forma esp
pecífica d'
'actuació dels
d
equips
s
situ
- La
a correspon
ndència ent
tre els mèt
todes de co
ontrol de fabricació
f
i els resultats in s
En l'
'execució d'una capa
a:
- In
nspecció vi
isual de l'
'aspecte de la mescl
la i mesura
a de la tem
mperatura de
d la mescl
la i la
te
emperatura ambient, a
al descarre
egar en l'e
estenedora o equip de
e transferència
- Pr
resa de mos
stres i pr
reparació de
d provetes
s segons UNE-EN 1269
97-30 si la
a mida màxi
ima del
gr
ranulat es 22 mm o s
segons UNE-EN 12697-3
32 per a mides
m
màxim
mes del gra
anulat supe
eriors,
al
l menys un cop al dia
a i al men
nys un cop per lot de
eterminat s
segons el menor
m
dels valors
se
egüents:
500 m de calçada

-

3.500 m2 de calçada
a

-

la fracci
ió construï
ïda diàriam
ment

- De
eterminar el
e contingu
ut de forat
ts segons U
UNE-EN 1269
97-8 de les
s provetes anteriors
- De
eterminar la
l densitat
t aparent segons UNE
E-EN 12697-6 amb el mètode d'a
assaig de l
l'annex
B de l'UNE-E
EN 13108-20
0
ència per a compactació
- De
eterminació
ó per a cad
da lot de la
l densitat
t de referè
- Do
osificació del lligan
nt segons UNE-EN 126
697-1, amb la freqüè
ència que estableixi
e
el DO,
es
so
obre les mo
ostres de l
les provete

NTS DE MESC
CLA BITUMIN
NOSA CONTÍN
NUA:
PAVIMEN
t de pes segons tipus, me
esurades multiplican
m
nt els amp
ples de cada capa segons amb les
ns tipus especificad
e
des a la DT, pels gruixos mitjos i les densi
itats mitj anes
seccion
obtingu
udes dels assaigs
a
de control de
e cada lot.
L'abona
ament dels treballs de prepar
ració de la
l superfíc
cie d'asse
entament correspon a la
unitat d'obra de la capa su
ubjacent.
nt en aques
sta unitat d'obra els
s regs d'em
mprimació o d'adherèn
ncia.
No són d'abonamen

12697- 2,

amb

a freqüènc
la
cia

que

unxó gradua
- Gr
ruix de l'e
estesa, mit
tjançant pu
at amb la freqüència
f
que estableixi el DO
tadors son els aprova
ats
- Qu
ue el nombr
re i tipus de compact
'humectació
- Qu
ue funcione
en els disp
positius d'
ó, neteja i protecció
ó dels compactadors
ament dels dels compactadors
- El
l llast, pe
es total i en el seu cas, press
sió d'infla

RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
Orden F
FOM/3460/20
003, de 28 de noviem
mbre, por lo
l que se
del fir
rme, de la Instrucció
ón Técnica de Carrete
eras.
Orden d
de 6 de feb
brero de 1
1976 por la
a que se aprueba el
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
Orden F
FOM/2523/20
014, de 12 de diciem
mbre, por la
l que se
del pli
iego de prescripcio
p
ones técnicas genera
ales para
relativ
vos a mater
riales básicos, a fi
irmes y pa
avimentos,
sistema
as de conte
ención de v
vehículos.

-

s compactad
toris
- La
a frqüència
a i l'ampli
itud en els
dors vibrat
aprueba la
a norma 6.1
1-IC Secci ones

actador
- No
ombre de pa
assades de cada compa

Pliego de prescripci
iones técn
nicas

a compactac
- Te
emperatura de la supe
erfície de la capa en
n acabar la
ció

n determina
ados artíc
culos
actualizan
obras de carretera
as y puen
ntes,
lización, balizamient
b
to y
y a señal

4 del PG 3.
sts controls es fara
Aques
an d'acord amb les in
ndicacions de l'epígr
raf 542.9.4
.

CONTR
DA. OPERACIONS DE CON
NTROL:
ROL DE L'OBRA ACABAD

5.- CON
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA

ptarà o reb
d'a
Es co
onsiderarà un lot, q
que s'accep
butjarà en bloc, al m
menor que resulti
r
aplicar
els s
següents criteris:

L D'EXECUCI
IÓ. OPERACI
IONS DE CON
NTROL:
CONTROL
- 50
00 m de cal
lçada
Abans d
d'iniciar-s
se la posa
ada a l'o
obra de ca
ada tipus de mescla
a bituminos
sa en cal ent.
Execuci
ió d'un tra
am de prova
a, per comp
provar:

- 3.
.500 m2 de calçada
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- la fr
racció cons
struïda dià
àriament

- Ap
plicació de
el lligant bituminós
- Ev
ventual ext
tensió d'un
n granulat de cobertu
ura
Reg a
amb producte filmoge
en.
- Pre
rfície existent
eparació de la super
- Apl
licació del producte
e filmogen de cura
ICIONS GENERALS:
CONDI
erfície
El r
reg ha de tenir una distribuc
ció uniform
me i no po
ot quedar cap tram de la supe
tada sense lligant.
tract
S'ha d'evitar la duplica
ació de la dotació al
ls junts de
e treball t
transversal
ls.
Quan el reg s'hagi fet p
per franges
s, cal que l'estesa del
d
lligant
t estigui superposada
s
a en la
unió de dues franges.
REG A
ARBONATS:
AMB LLIGANTS HIDROCA
El gr
ranulat de cobertura
a, en el seu cas, ha de tenir una
u
distrib
bució unifo
orme.
La do
dotació de la capa de
e granulat de cobertu
ura, ha de ser la nec
cessària pe
er tal d'ab
bsorbir
cés de lligant o per
l'exc
r tal de garantir la protecció del reg de
el trànsit d'obra.
ònica al 50%
La d
dosificació
ó de l'emul
lsió bitumi
inosa catiò
5
de betu
um tipus C50
C
BF5 IMP
P ha de
ser d
de 1200 g/m2 a calça
ades i vorals.

Extracc
ció de test
timonis, en
n punts ale
eatoris, en
n un nombre
e més gran o igual a 3 per lot per
determi
inar:
- Densi
itat aparen
nt i el gr
ruix segons
s UNE-EN 12697-6,
1
co
onsiderant les condic
cions d'as saig
de l'
'annex B de
e l'UNE-EN 13108-20
Comprov
vació d'adh
herència en
ntre capes segons NLT
T-382
- Contr
rol de la regularita
at superfic
cial, en tr
rams de 100
00 m de ll
larg, 24 h desprès de la
seva execució i abans d'
'estendre la capa se
egüent, det
terminant l'IRI sego
ons NLT 330
0, i
epígr
raf 542.9.4
4 del PG 3
En cape
es de rodad
dura:
Macrote
extura supe
erficial se
egons UNE-EN 13036-1
1, controla
ada diaria
ament a 3 punts del lot
triat a
aleatoriame
ent
- Deter
rminació de
d la resis
stència al lliscament, segons NLT 336, de tota la
a llargària
a de
la ob
bra, abans de la posa
ada en serv
vei.

CONDICIONS DEL PROCÉ
ÉS D'EXECUCIÓ
2.- C
CONDI
ICIONS GENERALS:
S'han
n de suspe
endre els treballs quan la t
temperatura
a sigui in
nferior a 5°C o en cas de
pluja
a.
La su
nse materia
al engrunat
t.
uperfície per regar ha de ser neta i sen
n de prote
entorn, pe
S'han
egir els el
lements constructius
s o accesso
oris de l'e
er tal que quedin
nets una vegada aplicat el reg.
REG A
AMB LLIGANTS HIDROCA
ARBONATS:
ir la densi
es a la DT.
La su
uperfície per regar ha de teni
itat i les rasants es
specificade
. Ha de
ades per l a unitat d'obra
cor
compl
ondicions especifica
d
rresponent i no ha d
d'estar
lir les co
estov
vada per un excés d' humitat.
er a compr
s de lliga
Es p
prepararà un tram de
rovar les dotacions previstes
ant, la
e prova pe
cor
pre
ssitat d'àrid de cob
evistos
neces
bertura i dotació
d
rresponent i l'adequa
ació dels mitjans
m
cialment l
erístiques de l'equ
en l
l'execució.
. Es comp
provaran les caracte
uip, espec
la seva
ó de llig
capac
citat per aplicar la dotació
gat fixada a la tem
mperatura prescrita,
, i la
gitudinal. Es determ
minarà la p
ormitat de
pressió
unifo
e repartime
ent, tant transversa
al com long
ulsió del l
a més aprop
en el
l indicador de la bo
omba d'impu
lligant i la
l velocita
at de marxa
piades,
quip de com
i com
m a dada orientativa
a, el nombre de passa
ades del eq
mpactació.
re pneumàti
ribuir la d
L'equ
quip d'aplicació ha d
d'anar sobr
ics i ha de
d ser capa
aç de distr
dotació
de pr
roducte a la tempera
atura especificada.
mitat trans
ficient.
El di
dispositiu regulador ha de proporcionar u
una uniform
sversal suf
etermini l
icació manu
En p
punts inacc
cessibles o on ho de
la DF, es pot comple
etar l'apli
ualment
amb u
un equip portàtil.
tura, en el seu ca
as, s'ha de fer, sempre
que
L'est
s
e sigui
tesa del granulat del cobert
possi
ible, mecànicament.
El p
procés d'estesa del granulat, ha d'evit
tar la circulació s
sobre les capes de reg no
tract
tades.
REG D
ENETRACIÓ:
D'IMPRIMACIÓ O DE PE
el reg.
S'ha d'humitejar la supe
erfície abans de l'ap
plicació de
ta per a la
licació en dues vegades, si la
Es p
pot dividir
r la dotaci
ió previst
a seva apl
a DF ho
consi
idera necessari.
Tempe
eratura d'aplicació (viscositat NLT 138) :
- Emu
mulsió bituminosa: 5- 20 s Saybolt Furol
dinada amb l'estesa de
La se
estar coord
d la capa superior.
eva aplicació ha d'e
ipus de tr
eferentment
24 h se
S'ha de prohib
bir l'acció
ó de tot ti
rànsit, pre
t, durant les
l
egüents
àrid.
a l'a
aplicació del lligan
nt, i 4h en cas d'est
tesa de l'à
rcular tràf
at de cober
Si du
durant aquest període
e ha de cir
fic, s'ha d'estendre
d
un granula
rtura i
els v
vehicles han de circ
cular a velocitat <= 40 km/h.
udici de l
an s'hagi de fer
L'est
tesa de l'
'àrid de c
cobertura es realitz
zarà, a ju
la DF, qua
rt sense ab
circu
ular tràns
sit per sob
bre del reg, o quan s'observi que hagi quedat par
bsorbir

Aquests controls es faran d
d'acord amb
b les indic
cacions de l'epígraf 542.9.4 de
el PG 3.

CONTROL
L DE L'OBRA
A ACABADA. INTERPRETA
ACIÓ DE RES
SULTATS I ACTUACIONS
A
EN CAS D'I
INCOMPLIMEN
NT:
El lot de control
l de la uni
itat acabad
da s'ha d'a
acceptar o rebutjar globalment.
g
.
Els cri
iteris d'a
acceptació o rebuig
g de la unitat aca
abada, i les actua
acions en cas
d'incom
mpliment d'algun dels
s paràmetre
es de contr
rol son el
ls indicats
s a l'epígr
raf 542.10 del
PG 3.

G9J - R
REGS SENSE
E GRANULAT
TS
0.- ELE
EMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9J13J30.
1.- DEF
FINICIÓ I CONDICIONS
C
RTIDES D'OB
BRA EXECUTA
ADES
DE LES PAR
mb lligant de quitrà,
, emulsió bituminosa
b
o betum asfàltic
a
o reg de cur
ra del for
rmigó
Regs am
amb pro
oducte film
mogen.
S'han c
considerat els següen
nts regs am
mb lligants
s hidrocarb
bonats:
- Reg d
d'imprimaci
ió (IMP)
- Reg d
d'adherènci
ia (ADH)
- Reg d
de penetrac
ció
- Reg d
de cura (CU
UR)
L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
En el r
reg d'impri
imació o de
e penetraci
ió:
- Prepa
aració de la
l superfíc
cie existen
nt
- Aplic
cació del lligant
l
bit
tuminós
- Event
tual extens
sió d'un gr
ranulat de cobertura
En el r
reg d'adher
rència:
- Prepa
aració de la
l superfíc
cie existen
nt
- Aplic
cació del lligant
l
bit
tuminós
En el r
reg de cura
a:
- Prepa
aració de la
l superfíc
cie existen
nt
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passade
es 24h de l'estesa
l
de
el lligant.
. La seva dosificaci
ió serà la mínima nec
cessària pe
er a
absorbi
ir l'excés de lligant
t o per a garantir
g
la
a durada de
el reg sota
a l'acció del
d
trànsit
t.
Dotació
ó del granu
ulat de cob
bertura: <=
< 6 l/m2, >= 4 l/m2
L'àrid a utilitza
ar en regs d'imprimac
ció, si és el cas, se
erà sorra natural,
n
so
orra proce
edent
de matx
xuqueix o mescla d'
'ambdós materials, exempt
e
de pols, bru
utícia, arg
gila o al tres
substàn
ncies estra
anyes. Comp
plirà, a mé
és, les seg
güents cond
dicions:
- Plast
ticitat (N
NLT-105 i N
NLT-106): Nul·la
- Coefi
icient de neteja
n
(NLT
T-172): <=
= 2
- Equiv
valent de sorra
s
(UNE-EN 933-8):
: >= 40
100 %
- % mat
terial que passa pel tamís 4 UN
NE (UNE-EN 933-2): 1
En el m
moment de l'estesa,
l
s
si és el cas,
c
el gra
anulat no pot conten
nir més d'u
un 4 % d'a
aigua
lliure.
REG D'A
ADHERÈNCIA:
La seva
a aplicació
ó ha d'esta
ar coordina
ada amb l'e
estesa de la
l capa sup
perior.
els
Si el reg s'ha d'estendre
e sobre un
n paviment
t bituminós
s existent
t, s'han d'eliminar
d
excesso
os de betum
m i s'han d
de reparar els desper
rfectes que
e puguin im
mpedir una perfecta unió
entre l
les capes bituminoses
b
s.
Tempera
atura d'apl
licació (vi
iscositat NLT
N
138): 10-40 s Sa
aybolt Furo
ol
S'ha de
e prohibir el trànsit
t fins que hagi acaba
at el curat
t o la rupt
tura del ll
ligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT
L
HID
DROCARBONAT
T:
atura d'apl
licació (vi
iscositat NLT
N
138): 10-40 s Sa
aybolt Furo
ol
Tempera
L'estesa de l'àri
id de cobe
ertura, si és el ca
as, es real
litzarà, a judici de
e la DF, quan
s'hagi de fer ci
ircular tr
rànsit per sobre del
l reg. L'e
estesa es realitzarà per mit
tjans
cs de forma
a uniforme i amb la dotació
d
apr
rovada per la DF.
mecànic
En el m
moment de l'estesa,
l
s
si és el cas,
c
el gra
anulat no pot conten
nir més d'u
un 4 % d'a
aigua
lliure.
Dotació
ó del granu
ulat de cob
bertura: <=
< 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE
P
FI
ILMOGEN:
erfície per
r regar ha de tenir la
l densitat i les ra
asants espe
ecificades a la DT Ha
La supe
a de
complir
r les condi
icions espe
ecificades per l'unit
tat d'obra correspone
ent.
S'ha de
e mantenir humida la superfície
e a tractar
r.
No ha d
de circular
r trànsit d
durant els 3 dies seg
güents a l'execució del
d
reg.
Si dura
ant aquest període ha
a de circul
lar trànsi
it, s'ha d'
'extendre un
u granulat
t de cober
rtura
i els v
vehicles ha
an de circu
ular a velo
ocitat <= 30
3 km/h.
La dosi
ificació de
el granulat de cober
rtura ha de
d ser de 4 l/m2 i ha
h de teni
ir un diàm
metre
màxim d
de 4,76 mm.

OPERA
RACIONS DE CONTROL EN
N REG AMB LLIGANTS HI
IDROCARBONA
ATS:
tasques de control a realitzar són les s
Les t
següents:
- Ex
xecució d'
'un
d'
'execució.

tram

de

prova

que,

a

e
efectes

de

control,

es

tract
tarà

com

un

lot

- In
nspecció vi
isual de l
la superfíc
cie sobre la que s'h
ha d'estend
dre el reg
g i observa
ació de
l'
'efecte de pas d'un c
camió carre
egat.
- Co
ontrol de la
l temperat
tura ambien
nt i la d'a
aplicació del
d
lligant
t.
- Vi
igilar la pressió
p
de la bomba d'impulsió
d
del lligan
nt i la vel
locitat del equip de reg.
- Co
omprovar, amb
a
cinta m
mètrica, l'
'ample del reg cada 50
5 m.
·liques
- Co
ontrol de la dosific
cació realm
ment estesa
a, mitjança
ant el pes
sat de safa
ates metàl·
'estesa
o bandes de paper col
l·locades sobre la s
superfície sense tra
actar prèvi
iament a l'
de
el lligant i l'àrid s
si és el ca
as. El nomb
bre de dete
erminacions
s l'establirà la DF.
ERIS DE PR
CRITE
RESA DE MOS TRES EN REG AMB LLIG
GANTS HIDRO
OCARBONATS:
Els c
controls s'han de fe
er segons les indicac
cions de la
a DF.
RPRETACIÓ DE
INTER
HIDRO
ROCARBONATS:

RESULT
TATS

I

AC
CTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIM
D
MENT

EN

REG
R

AMB

LL
LIGANTS

complir estrictament
Cal c
t les limitacions de temperatur
ra i temps marcats.
t el reg, la press
sió de la
Es m
mantindran el més u
uniformement possibl
le, durant
a
s deduïdes del tram de
d'imp
mpulsió i la velocita
at del equip, ajustan
nt-se a les
d prova.

bomba

indicat
amb
ràncies ind
dicades
Els amples mesurats sera
an sempre els
e
ts en els plànols
p
b les toler
en el
l plec.
nt residual
l seu cas d
La do
dotació mitjana, tan del lligan
l com en el
dels àrids no podrà d
diferir
vidu de la
exced
de l
la prevista
a en més d
d'un 15%. I no mes d'un indiv
a mostra podrà
p
dir els
límit
ts fixats.

TERIS D'AMI
IDAMENT
3.- UNITAT I CRIT
ESPECIFICAR
R DOTACIÓ:
SENSE E
t de pe
es mesurade
es segons l
les especif
ficacions de
d la
DOTACIÓ
Ó EN KG/M2:
m2 de superfície amidada se
egons les especificac
e
cions
REG AMB
B LLIGANTS HIDROCARBO
ONATS:
No són d'abonamen
nt els exce
essos later
rals.
P
FI
ILMÒGEN, RE
EG D'IMPRIM
MACIÓ
REG DE CURA AMB PRODUCTE
inclòs en aquesta un
nitat d'obr
ra el gran
nulat
Queda i
trànsit
t.

ç de distr
amb
ns, respect
L'equ
quip de reg
g haurà de
e ser capaç
ribuir el lligant
l
b variacion
te a la
mitja
ana, no més grans de
el 15% transversalmen
nt i del 10% longitud
dinalment.
DT.
de la
a DT.

IÓ
GB - PROTECCI
IONS I SEN
NYALITZACI
GBB - SENYALI
ITZACIÓ VE
ERTICAL
4 - CARTEL
LLS
GBB4

O DE PENETRACIÓ
Ó:
de cobertura
c
p
per
a dona
ar obertura
a al

0.- E
ELEMENTS QUE CONTEMP
PLA EL PLEC

4.- NOR
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI

GBB4B
B200.

* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
REG AMB
B LLIGANTS HIDROCARBO
ONATS:
* Orden
n FOM/891/2
2004, de 1 de marzo, por la qu
ue se actu
ualizan det
terminados artículos del
pliego de prescri
ipciones té
écnicas gen
nerales para obras de
d carreter
ras y puent
tes, relat
tivos
a firme
es y pavime
entos.

CUTADES
1.- D
DEFINICIÓ I CONDICIO
ONS DE LES PARTIDES D
D'OBRA EXEC
Eleme
ments per a senyalitz ació vertical de via
als fixats al seu sup
port.
S'han
ements següents:
n considerat els ele
- Rè
ètols
S'han
ocs de col·locació se
egüents:
n considerat els llo
- Vi
ials públic
cs
- Vi
ials d'ús privat
p

NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
5.- CON
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L'execu
ució de la unitat d'o
obra inclou
u les opera
acions segü
üents:
- Repla
anteig
- Fixac
ció del sen
nyal al sup
port
- Compr
rovació de la visibil
litat del senyal
s
- Corre
ecció de la
a posició s
si fos nece
essària

- Pe
er a cada senyal
s
i ca
artell sele
eccionat:

ALS:
CONDICIONS GENERA
ent ha d'es
star fixat al suport,
, a la posi
ició indica
ada a la DT
T, amb les modificac
cions
L'eleme
introdu
uïdes al re
eplanteig p
previ, apro
ovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al
a
seu ce
entre de gravetat,
g
e es
sense que
produei
ixin variac
cions de la
a seva orie
entació.
e situar en
n un pla ve
ertical, pe
erpendicula
ar a l'eix de la calç
çada.
S'ha de
Toleràn
ncies d'exe
ecució:
- Verti
icalitat: ± 1°

-

Determina
ació de les
s caracter
rístiques f
fotomètriqu
ues (coefic
cient de retrorrefle
r
exió) i
colorimèt
triques (c
coordenades
s cromàtiq
ques i factor de luminànci
ia) en la
a zona
retrorref
flectant ca
ada 20unita
ats.

-

Determina
ació de les
s caracterí
ístiques co
olorimètriq
ques en la zona no re
etrorreflec
ctant.

CRITE
ERIS DE PR
RESA DE MOS TRES:
- El
ls controls
s es realit
tzaran sego
ons les ind
dicacions de
d la DF.
riteris
- El
l nombre de
d senyals i cartell
ls seleccio
onats per a controla
ar, respon
ndrà als cr
in
ndicats en l'apartat de control
l de materi
ials (S).
ERPRETACIÓ DE RESULT
INTE
TATS I ACTU
UACIONS EN CAS D'INCO
OMPLIMENT:

VIALS P
PÚBLICS:
Ha de s
ser visible
e des d'una
a distància de 70 m o des de la zona de
e parada d'
'un automò
òbil,
tot i q
que hi hagi
i un camió situat per
r davant a 25 m.
Aquesta
a visibilit
tat s'ha de
e mantenir de nit, am
mb les llum
ms curtes.
Distànc
cia a la ca
alçada: >=
= 50 cm

- El
ls criteris
s d'accepta
ació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del
d
mateix tipus,
es
s correspon
nen als ind
dicats en l'apartat
l
d
de control de materia
als (nivell 4,0).
Corre
ecció de les irregul aritats observades a càrrec de
el contract
tista.

PLAQUES
S AMB SENYA
ALS DE PERI
ILL, PRECEP
PTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORM
MACIÓ I RÈT
TOLS:
La dist
tància al pla del p
paviment ha
a de ser >= 1 m, m
mesurat per
r la part més baixa
a de
l'indic
cador.
NDICIONS DE
EL PROCÉS D
D'EXECUCIÓ
2.- CON
No s'ha
an de produ
uir danys a la pintur
ra, ni bony
ys a la pla
anxa durant
t el procés
s de fixaci
ió.
No s'ha
a de forada
ar la planx
xa per fixa
ar-la. S'ha
an d'utilit
tzar els fo
orats exist
tents.
Els ele
ements auxi
iliars de fixació han
h
de comp
plir les característ
c
tiques ind
dicades en les
normes UNE 135312 i UNE 135
5314.
3.- UNITAT I CRIT
TERIS D'AMI
IDAMENT
RÈTOLS:
egons les especificac
e
cions de la
a DT.
m2 de superfície amidada se
RMATIVA DE COMPLIMENT
T OBLIGATOR
RI
4.- NOR
VIALS P
PÚBLICS:
* Orden
n de 6 de febrero
f
de 1976 por la
l que se aprueba
a
el Pliego de prescripciones técn
nicas
general
les para ob
bras de car
rreteras y puentes (P
PG 3/75)
n FOM/2523/
/2014, de 1
12 de dicie
embre, por la que se actualizan
n determina
ados artíc
culos
* Orden
del pli
iego de prescripcio
p
ones técnicas genera
ales para obras de carretera
as y puen
ntes,
relativ
vos a mater
riales básicos, a fi
irmes y pa
avimentos, y a señal
lización, balizamient
b
to y
sistema
as de conte
ención de v
vehículos.
Orden F
FOM/534/201
14, de 20 de marzo, por la qu
ue se apru
ueba la no
orma 8.1-IC
C señaliza
ación
vertica
al de la In
nstrucción de Carrete
eras.
VIALS P
PRIVATS:
No hi h
ha normativ
va de compl
liment obli
igatori.
NDICIONS DE
E CONTROL D
D'EXECUCIÓ I DE L'OBR
RA ACABADA
5.- CON
OPERACIONS DE CON
NTROL:
rovació top
pogràfica d
de la situa
ació i col·
·locació de tots els senyals.
- Compr
- Inspe
ecció visua
al de l'est
tat general
l dels seny
yals i la seva visibilitat.
________________________
_______________________
________________
____
____________
___________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
____________
____________
____________
___________
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AMIDAMENTS
Obra
Capítulo
Activitat

1

Pàg.:
01
01
01

H6AA2111
Num.

m

Text

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL

8

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

35,000 C#*D#*E#*F#

2

32,000

32,000 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

2,600

2,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

6,000

Num.

u

Text

Num.
1

Text

1,000

Partida alçada a justificar manteniment abalissament d'obres
1,000

[C]

[D]

[E]

[C]

50,000

[E]

Tipus

vorada projecte OCCITANIA

[C]

[D]

[F]

[F]

TOTAL Fórmula

14,290

2,000

28,580 C#*D#*E#*F#

11,450

2,000

22,900 C#*D#*E#*F#

3

11,400

2,000

22,800 C#*D#*E#*F#

4

11,100

2,000

22,200 C#*D#*E#*F#

5

9,420

2,000

18,840 C#*D#*E#*F#

6

9,430

2,000

18,860 C#*D#*E#*F#

7

9,910

2,000

19,820 C#*D#*E#*F#

8

9,830

2,000

19,660 C#*D#*E#*F#

18,290

2,000

36,580 C#*D#*E#*F#

11

VORADA CIUTADELLA

23,380

2,000

46,760 C#*D#*E#*F#

12

23,390

2,000

46,780 C#*D#*E#*F#
17,000 C#*D#*E#*F#

14

29,510

2,000

59,020 C#*D#*E#*F#

15,600 C#*D#*E#*F#

16

21,500

2,000

43,000 C#*D#*E#*F#

DRENATGE

TOTAL AMIDAMENT
F2191305

m

422,800

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

TOTAL Fórmula

1

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

10,900 C#*D#*E#*F#

2

10,950

10,950 C#*D#*E#*F#

3

10,430

10,430 C#*D#*E#*F#

4

10,500

10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

5

12,650

12,650 C#*D#*E#*F#

50,000 C#*D#*E#*F#

6

12,480

12,480 C#*D#*E#*F#

EUR

OCCITANIA

Tipus

10,900

20,000

[F]

[E]

2,000

20,000 C#*D#*E#*F#

[D]

Text

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

8,500

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

m

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
TREBALLS PREVIS

13

2

TOTAL AMIDAMENT
m

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

15,600

20,000

HBC1A081

[F]

2

Num.
1

7

[E]

TOTAL Fórmula

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària
Tipus

F219FBA0

10

2,000

TOTAL AMIDAMENT
HBC12900

PA

01
01
02

1

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

1

6

YPA0OF02

Num.

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
m

1

2,000

2,000

HBBZ1111

[D]

1,000

Obra
Capítulo
Activitat

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

1

5

9

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

[C]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

2,000

HBB11251

Tipus

1

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

1

4

Text

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
u

50,000

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs

67,000

2,000

HBB11111

u

2

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

3

Pàg.:

TOTAL Fórmula

35,000

u

HBC1C001
Num.

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

1

HBB21201

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
2

1

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

Pàg.:

12,110

12,110 C#*D#*E#*F#

7

9,910

0,500

4,955 C#*D#*E#*F#

8

15,290

15,290 C#*D#*E#*F#

8

9,830

0,500

4,915 C#*D#*E#*F#

12,880

12,880 C#*D#*E#*F#

10

18,290

0,500

9,145 C#*D#*E#*F#

CIUTADELLA

VORADA CIUTADELLA

11

9,790

9,790 C#*D#*E#*F#

11

23,380

0,500

11,690 C#*D#*E#*F#

12

18,320

18,320 C#*D#*E#*F#

12

23,390

0,500

11,695 C#*D#*E#*F#

13

12,530

12,530 C#*D#*E#*F#

13

8,500

0,500

4,250 C#*D#*E#*F#

14

13,860

13,860 C#*D#*E#*F#

14

29,510

0,500

14,755 C#*D#*E#*F#

15

21,720

21,720 C#*D#*E#*F#

16

6,420

6,420 C#*D#*E#*F#

17

10,920

10,920 C#*D#*E#*F#

18

10,880

10,880 C#*D#*E#*F#

19

23,630

23,630 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F2194JK1
Num.
1

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,880

16,880 C#*D#*E#*F#

3

17,510

17,510 C#*D#*E#*F#

4

17,340

17,340 C#*D#*E#*F#

5

18,570

18,570 C#*D#*E#*F#

6

21,660

21,660 C#*D#*E#*F#

7

18,510

18,510 C#*D#*E#*F#

8

18,480

18,480 C#*D#*E#*F#

18,730

18,730 C#*D#*E#*F#

11

14,840

14,840 C#*D#*E#*F#

12

23,540

23,540 C#*D#*E#*F#

13

22,080

22,080 C#*D#*E#*F#

14

49,560

49,560 C#*D#*E#*F#

15

11,580

11,580 C#*D#*E#*F#

16

11,190

11,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
[D]

14,290

0,500

7,145 C#*D#*E#*F#

2

11,450

0,500

5,725 C#*D#*E#*F#

3

11,400

0,500

5,700 C#*D#*E#*F#

4

11,100

0,500

5,550 C#*D#*E#*F#

5

9,420

0,500

4,710 C#*D#*E#*F#

6

9,430

0,500

4,715 C#*D#*E#*F#

vorada projecte OCCITANIA

Tipus

[E]

Text

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

6

1

OCCITANIA

8,950

1,500

2,000

5,000

134,250 C#*D#*E#*F#

2

CIUTADELLA

6,150

1,500

2,000

5,000

92,250 C#*D#*E#*F#

3

7,150

1,500

2,000

5,000

107,250 C#*D#*E#*F#

4

3,750

1,500

2,000

5,000

56,250 C#*D#*E#*F#

G21B4001
Num.

u

Text

390,000

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

OCCITANIA

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

CIUTADELLA

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

YPA00F3

PA

8,000

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de fresadora
AMIDAMENT DIRECTE

8

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

F21Q2501
Num.

u

Text

1,000

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

OCCITANIA

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2

CIUTADELLA

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

298,210

[C]

1

Text

Num.

m2

4

94,950

TOTAL AMIDAMENT

2

CIUTADELLA

G219Q200

TOTAL Fórmula

17,740 C#*D#*E#*F#

m2

5

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

OCCITANIA

F2194XJ1

TOTAL AMIDAMENT

236,260

17,740

10

4

AMIDAMENTS

7

10

3

3

[F]

TOTAL AMIDAMENT
9

F21H1A41

u

TOTAL Fórmula

EUR

Num.
1

Text

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 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
Tipus

OCCITANIA

[C]

[D]

[E]

2,000

F21DQU02

u

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

5,000

2,000

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

11

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

3

CIUTADELLA

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

F21QQB01
Num.

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

25 de setembre

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#
12,000

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 menys de 15 km

Text

Tipus

TOTAL Fórmula

1

[F]

1

24,000

3,000

0,400

1,300

37,440 C#*D#*E#*F#

2

6,000

1,500

0,400

1,300

4,680 C#*D#*E#*F#

3

3,000

1,540

0,400

1,300

2,402 C#*D#*E#*F#

5

3,290

1,050

1,300

4,491 C#*D#*E#*F#

6

3,610

1,050

1,300

4,928 C#*D#*E#*F#

7

4,620

1,050

1,300

6,306 C#*D#*E#*F#

8

4,630

1,050

1,300

6,320 C#*D#*E#*F#

9

4,900

1,050

1,300

6,689 C#*D#*E#*F#

10

4,820

1,050

1,300

6,579 C#*D#*E#*F#

11

3,270

1,050

1,300

4,464 C#*D#*E#*F#

1

12

3,260

1,050

1,300

4,450 C#*D#*E#*F#

Num.

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

8,000

1

1

01
01
03

M9RZU011

u

10,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

2

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
6,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
DRENATGE

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Tipus

connexio reixa

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

2

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

3

6,500

6,500 C#*D#*E#*F#

F2225632
Num.

m3

Text

21,500

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
[C]

[D]

[E]

7,000

0,500

1,500

5,250 C#*D#*E#*F#

2

8,000

0,500

1,500

6,000 C#*D#*E#*F#

3

6,500

0,500

1,500

4,875 C#*D#*E#*F#

Tipus

connexio reixa

[F]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
3

F228F10F

m3

TOTAL Fórmula
Num.

TOTAL Fórmula

8,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
SERVEIS AFECTATS

Text

16,125

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
[C]

[D]

[E]

7,000

0,500

1,200

4,200 C#*D#*E#*F#

2

8,000

0,500

1,200

4,800 C#*D#*E#*F#

3

6,500

0,500

1,200

3,900 C#*D#*E#*F#

1

Obra
Capítulo
Activitat

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

TOTAL Fórmula

88,749

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)

Text

[F]

6,000

FD5A1805

[E]

u

Tipus

01
01
04

[D]

F21R11A5

[E]

6

Cala amb retroexcavadora

Text

Obra
Capítulo
Activitat

Num.

13

u

1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

[D]

TOTAL AMIDAMENT

canyameres

Num.

[C]

TOTAL Fórmula

2

m3

Tipus

10,000

J2VG1000
Num.

1

G2R350A9

Text

TOTAL AMIDAMENT

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Text

Pàg.:

1

2

6,000

TOTAL AMIDAMENT
12

Num.

OCCITANIA

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

1

4

5

Tipus

connexio reixa

[F]

TOTAL AMIDAMENT
4

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència

EUR

FD5JCF0E
Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

12,900

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Tipus

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2

2,000

FD5ZBJA4
Num.

u

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

2

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

F9365B11
Num.
1

Num.

8,000

TOTAL AMIDAMENT
6

AMIDAMENTS

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

7

m3

Tipus

connexio reixa

[C]

[D]

[E]

7,000

0,500

0,200

2

8,000

0,500

3

6,500

0,500

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

OCCITANIA

20,750

20,750 C#*D#*E#*F#

2

CIUTADELLA

7,880

7,880 C#*D#*E#*F#

3

16,550

16,550 C#*D#*E#*F#

4

8,100

8,100 C#*D#*E#*F#

F981OF01

TOTAL Fórmula

m2

Text

53,280

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16 botons grans, de 25 mm de diametre i 5 mm
d'alçada, col.locats
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

OCCITANIA

24,870

24,870 C#*D#*E#*F#

2

CIUTADELLA

12,230

12,230 C#*D#*E#*F#

3

17,570

17,570 C#*D#*E#*F#

0,200

0,800 C#*D#*E#*F#

4

15,180

15,180 C#*D#*E#*F#

0,200

0,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

1

01
01
06

F965A6E5

Num.
1

m

Text

OCCITANIA

4

Num.

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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
[C]

G9H11251

[D]

[E]

14,300

[F]

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

0,030

2,400

67,455 C#*D#*E#*F#

3

CIUTADELLA

112,140

0,050

2,400

13,457 C#*D#*E#*F#

4

356,930

0,030

2,400

25,699 C#*D#*E#*F#

5

125,540

0,050

2,400

15,065 C#*D#*E#*F#

6

493,740

0,030

2,400

35,549 C#*D#*E#*F#

7

68,420

0,050

2,400

8,210 C#*D#*E#*F#

9

7,000

0,500

0,050

2,400

0,420 C#*D#*E#*F#

14,300 C#*D#*E#*F#

10

8,000

0,500

0,050

2,400

0,480 C#*D#*E#*F#

11

6,500

0,500

0,050

2,400

0,390 C#*D#*E#*F#

3

11,400

11,400 C#*D#*E#*F#

4

11,100

11,100 C#*D#*E#*F#

5

9,420

9,420 C#*D#*E#*F#

6

9,430

9,430 C#*D#*E#*F#

7

9,910

9,910 C#*D#*E#*F#

Num.

8

9,830

9,830 C#*D#*E#*F#

2

36,600 C#*D#*E#*F#

3

2,000

Tipus

936,870

11,450 C#*D#*E#*F#

18,300

Text

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

OCCITANIA

11,450

CIUTADELLA

t

69,850

1

2

10

connexio reixa

TOTAL AMIDAMENT
5

F9365B11
Text

CIUTADELLA

m3

166,725

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

112,140

0,100

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

11,214 C#*D#*E#*F#

27,710

0,100

2,771 C#*D#*E#*F#

11

23,380

23,380 C#*D#*E#*F#

4

125,540

0,100

12,554 C#*D#*E#*F#

12

23,390

23,390 C#*D#*E#*F#

5

74,020

0,100

7,402 C#*D#*E#*F#

13

18,180

18,180 C#*D#*E#*F#

6

75,310

0,100

7,531 C#*D#*E#*F#

14

29,510

29,510 C#*D#*E#*F#

7

68,420

0,100

6,842 C#*D#*E#*F#

8

54,290

0,100

5,429 C#*D#*E#*F#

9

27,270

0,100

2,727 C#*D#*E#*F#

10

-17,67

0,500

-8,835 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

2,150

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
PAVIMENTS

Tipus

TOTAL Fórmula

0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

F9F2OF04

m2

217,900

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
EUR

8

TOTAL Fórmula

1

Num.

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Text

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
3

8,000

Text

Pàg.:

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE A

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE A

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

F9E1321N
Num.

m2

Text

OCCITANIA

2

PAS VEHICLES

47,635

[C]

[D]

[E]

[F]

94,590

94,590 C#*D#*E#*F#
-2,85 C#*D#*E#*F#

-1,31

-1,31 C#*D#*E#*F#

4

-1,5

-1,5 C#*D#*E#*F#

5

-1,4

-1,4 C#*D#*E#*F#

241,550

241,550 C#*D#*E#*F#

-6,8

-6,8 C#*D#*E#*F#

9

-8,8

-8,8 C#*D#*E#*F#

10

-28,75

-28,75 C#*D#*E#*F#

11

-29,38

-29,38 C#*D#*E#*F#

12

-7,56

-7,56 C#*D#*E#*F#

8

PAS VEHICLES

TOTAL AMIDAMENT
7

F985150D

m

F9E1Z001
Num.
1
2

m2

Text

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

[C]

[D]

[E]

[F]

1

OCCITANIA

936,870

936,870 C#*D#*E#*F#

3

CIUTADELLA

112,140

112,140 C#*D#*E#*F#

4

356,930

356,930 C#*D#*E#*F#

5

125,540

125,540 C#*D#*E#*F#

6

493,740

493,740 C#*D#*E#*F#

7

68,420

68,420 C#*D#*E#*F#

9

11

TOTAL Fórmula

7,000

0,500

3,500 C#*D#*E#*F#

10

connexio reixa

8,000

0,500

4,000 C#*D#*E#*F#

11

6,500

0,500

3,250 C#*D#*E#*F#

G45C18G3

m3

Text

2.104,390

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,850

0,200

0,570 C#*D#*E#*F#

Tipus

3

1,310

0,200

0,262 C#*D#*E#*F#

4

1,500

0,200

0,300 C#*D#*E#*F#

1,400

0,200

0,280 C#*D#*E#*F#

6,800

0,200

1,360 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,850

5

2,850 C#*D#*E#*F#

5

1,400

1,400 C#*D#*E#*F#

CIUTADELLA
6,800

6,800 C#*D#*E#*F#

9

8,800

8,800 C#*D#*E#*F#

10

28,750

28,750 C#*D#*E#*F#

11

29,380

29,380 C#*D#*E#*F#

12

7,560

7,560 C#*D#*E#*F#

3

Tipus

PAS VEHICLES

1,500 C#*D#*E#*F#

PAS VEHICLES

CIUTADELLA

Text

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2

OCCITANIA

1,500

1

m2

[C]

[D]

2,900

2,000

[E]

CIUTADELLA

8

PAS VEHICLES

9

8,800

0,200

1,760 C#*D#*E#*F#

10

28,750

0,200

5,750 C#*D#*E#*F#

11

29,380

0,200

5,876 C#*D#*E#*F#

12

7,560

0,200

1,512 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

G4DC1D00

m2

[F]

17,670

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
AMIDAMENT DIRECTE

88,350

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
Tipus

7

13

G9Z4M616
Num.

TOTAL Fórmula

5,800 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Text

1

OCCITANIA

2

PAS VEHICLES

3

EUR

m2

10

5,800

2

4

Text

G9J13J30

Num.

1,310 C#*D#*E#*F#

Num.

C#*D#*E#*F#

1

PAS VEHICLES

m

6

Num.

OCCITANIA

G97422EA

C#*D#*E#*F#

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

TOTAL AMIDAMENT
9

10

0,000

1,310

8

5

TOTAL AMIDAMENT

3

7

C#*D#*E#*F#

247,790

AMIDAMENT DIRECTE
8

4

TOTAL AMIDAMENT

-2,85

CIUTADELLA

Pàg.:

TOTAL Fórmula

3

7

AMIDAMENTS

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Tipus

1

9

0,000

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,850

2,850 C#*D#*E#*F#

1,310

1,310 C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE A

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE A

AMIDAMENTS

Pàg.:

4

1,500

1,500 C#*D#*E#*F#

5

1,400

1,400 C#*D#*E#*F#

7
8

6,800

6,800 C#*D#*E#*F#

9

8,800

8,800 C#*D#*E#*F#

10

28,750

28,750 C#*D#*E#*F#

11

29,380

29,380 C#*D#*E#*F#

12

7,560

7,560 C#*D#*E#*F#

PAS VEHICLES

G9H1U750
Num.

AMIDAMENTS
Num.

CIUTADELLA

TOTAL AMIDAMENT
14

11

t

1

REPOSICIO

2

S-13

2

FBB21201
Num.
1

88,350

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3

TOTAL Fórmula

936,870

0,030

2,400

67,455 C#*D#*E#*F#

Num.

3

CIUTADELLA

1

112,140

0,050

2,400

13,457 C#*D#*E#*F#

4

356,930

0,030

2,400

25,699 C#*D#*E#*F#

5

125,540

0,050

2,400

15,065 C#*D#*E#*F#

6

493,740

0,030

2,400

35,549 C#*D#*E#*F#

7

68,420

0,050

2,400

8,210 C#*D#*E#*F#

u

4

Tipus

1,000

5

[C]

[D]

[E]

[F]

2

4,200

4,200 C#*D#*E#*F#

3

3,940

3,940 C#*D#*E#*F#

8,000

4,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

29,340

[D]

[E]

[F]

24,000 C#*D#*E#*F#
24,000

[C]

[D]

[E]

[F]

m

1,000

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
Tipus

[C]

[D]

2,600

24,000

[E]

[F]

m

Text

TOTAL Fórmula

62,400 C#*D#*E#*F#
62,400

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
Tipus

OCCITANIA

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6,000

4,000

2,000

48,000 C#*D#*E#*F#

11,000

4,000

2,000

88,000 C#*D#*E#*F#

3

6,000

4,000

2,000

48,000 C#*D#*E#*F#

4

11,000

4,000

2,000

88,000 C#*D#*E#*F#

2,000

48,000 C#*D#*E#*F#

6,000

4,000

7

3,000

1,500

4,500 C#*D#*E#*F#

8

2,000

1,500

3,000 C#*D#*E#*F#

9

7,000

4,000

2,000

56,000 C#*D#*E#*F#

10

4,000

1,500

2,000

12,000 C#*D#*E#*F#

11

4,000

4,000

2,000

32,000 C#*D#*E#*F#

12

4,000

1,500

CIUTADELLA

FBA1E012
Num.
1

EUR

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals

TOTAL Fórmula

1,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
SENYALITZACIÓ
6

u

[C]

2

6

4,200 C#*D#*E#*F#

4,200

01
01
07

32,000

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2, fixat al suport
Tipus

Text

FBA27112

1

12,800 C#*D#*E#*F#

4,200

5

MBBY0001

8,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#

24,000

p-15a

FBBZ2320

Num.

TOTAL Fórmula

1,600

4

1

pas vianants

Text

TOTAL Fórmula

8,000

TOTAL AMIDAMENT

1

Obra
Capítulo
Activitat

Tipus

m2

Text

OCCITANIA

m

12

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

1

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm según UNE 127340,
de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de
10 a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero

Text

[F]

24,000

Trasllat equip asfaltat

m

[E]

TOTAL AMIDAMENT

165,435

AMIDAMENT DIRECTE

Num.

u

Text

GBB4B200

OCCITANIA

F965A4C5

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

16

[C]

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de transferència autopropulsat
tipus sitja mòbil

Text

G9H3OF01

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Num.

15

Text

Pàg.:

433,500

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos
components, amb màquina autopropulsada
Tipus

[C]

[D]

83,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

166,000 C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE A
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2
3

13

AMIDAMENTS

C#*D#*E#*F#
CIUTADELLA

4
6

CARREGA I DESC

7

APARC

82,400

2,000

164,800 C#*D#*E#*F#

112,150

2,000

224,300 C#*D#*E#*F#

25,120

Num.

Num.
1

m2

Tipus

PICTOGRAMES

[C]

[D]

2,700

4,000

[E]

[F]

GDK2U020

Num.

FQ21BC60
Num.

u

5

Tipus

1

[C]

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

GDKZU060

u

Text

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

[D]

[E]

[F]

5,000

Num.

m

Text

Tipus

[C]

[D]

[F]

GHM1OF04

u

8,000

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo
Activitat

01
01
09

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
ENLLUMENAT

8

F2225632
Num.

1

FHN15FA4

u

FHM3Z001
Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

2,000

[F]

Num.

m

[D]

[E]

8,000

0,400

0,600

[F]

m3

Text

TOTAL Fórmula

1,920 C#*D#*E#*F#
1,920

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

8,000

0,400

0,250

[F]

TOTAL Fórmula

0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
10

GDG52457

[C]

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

F228F10F

0,000

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, col·locat sobre dau de formigó
Tipus

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
9

2

Text

1,000

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos 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 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport
AMIDAMENT DIRECTE

m3

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

5,000

[E]

8,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,000

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GG3809U2

TOTAL Fórmula

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

1

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
MOBILIARI URBÀ

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

Text

Text

TOTAL Fórmula

8,000

TOTAL AMIDAMENT

6
1

[F]

14

8,000 C#*D#*E#*F#

10,800 C#*D#*E#*F#

Num.

01
01
08

u

1

TOTAL Fórmula

10,800

[E]

8,000

580,220

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Text

[C]

25,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
FBA31112

Tipus

1

4

7

Text

Pàg.:

F9365B11

2,000

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs part proporcional d'increment de formigó en
passos sota calçada fins a cota inferior del paviment

EUR

Num.
1

Text

m3

0,800

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

[E]

8,000

0,400

0,200

[F]

TOTAL Fórmula

0,640 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

15

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

TOTAL AMIDAMENT
11

FG31H554
Num.
1

m

Text

SUSTITUCIO CABLEJAT

2

[C]

[D]

[E]

2,000 C#*D#*E#*F#

0,640

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Tipus

2,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT
18

TOTAL Fórmula

GG380707
Num.

95,000

95,000 C#*D#*E#*F#

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

m

2,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

0,500

[E]

[F]

Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

GGD2322D
Num.
1

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num.

u

Text

Tipus

Num.

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

01
01
10

YPAN0001

Text

PA

Obra
Capítulo
Activitat

8,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
NETEJA FINAL

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE LES OBRES DE LA FASE A

1

01
01
11

YPAS0001
Num.

[C]

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,147

TOTAL Fórmula

Obra
Capítulo
Activitat

01
01
12

TOTAL Fórmula

0,147 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

8,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
Tipus

1,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
SEGURETAT I SALUT

1

YPAR0001
Num.

Num.

TOTAL Fórmula

0,147

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE A
FASE A
GESTIO DE RESIDUS

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

[F]

8,000 C#*D#*E#*F#

2,000

8,000

FDKZ3154

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

1

17

[D]

8,000

Obra
Capítulo
Activitat

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

[C]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

2,000

FDGZU010

Tipus

1

1

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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 mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1

16

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
u

Text

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#

1,000

FDK282C9

Num.

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

1

15

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x18 cm amb sorra de riu.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

columnes

FHM31L8A

m

2,000

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

GDG5Z001

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del mateix.
Tipus

1,000

125,000
19

FHGACI03

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
12

16

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Text

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
Tipus

[C]

[D]

[E]

0,147

TOTAL Fórmula

0,147 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

[F]

0,147

EUR

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

P-1

F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

4,30

€

P-2

F2194JK1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

15,61

€

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

15,98

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

4,65

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

F2194XJ1

F219FBA0

F21DQU02

F21H1A41

F21Q2501

F21QQB01

F21R11A5

F2225632

F228F10F

m2

m

u

u

u

u

u

m3

m3

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

7,82

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 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
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

144,47

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

4,50

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

7,50

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)
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

172,45

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

17,65

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM
(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

10,27

Pàg.:

2

P-14

F965A6E5

m

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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
(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

26,19

€

P-15

F981OF01

m2

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16 botons grans, de 25 mm
de diametre i 5 mm d'alçada, col.locats
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

74,82

€

P-16

F985150D

m

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

35,32

€

P-17

F9E1321N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

36,94

€

P-18

F9E1Z001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

38,51

€

P-19

F9F2OF04

m2

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

46,09

€

P-20

FBA1E012

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina autopropulsada
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

0,96

€

P-21

FBA27112

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

4,97

€

P-22

FBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

12,26

€

P-23

FBB21201

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

69,46

€

P-24

FBBZ2320

m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

19,65

€

P-25

FD5A1805

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

42,71

€

P-26

FD5JCF0E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

122,49

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

P-12

F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

80,57

€

P-13

F965A4C5

m

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

22,59

€
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3

Pàg.:

4

P-27

FD5ZBJA4

u

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter
(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

73,49

€

P-40

G45C18G3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(CENT UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

101,90

€

P-28

FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,34

€

P-41

G4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi
(TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

30,20

€

P-29

FDK282C9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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 mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

89,61

€

P-42

G97422EA

m

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

12,50

€

P-43

G9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

57,17

€

P-44

G9H1U750

t

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

5,30

€

P-45

G9H3OF01

u

Trasllat equip asfaltat
(TRES MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

3.151,26

€

P-46

G9J13J30

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

0,35

€

P-47

G9Z4M616

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

3,32

€

P-48

GBB4B200

m2

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

298,57

€

P-49

GDG52457

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs part
proporcional d'increment de formigó en passos sota calçada fins a cota inferior del paviment
(VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

21,01

€

P-50

GDG5Z001

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x18 cm amb sorra de riu.
(DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

18,01

€

P-51

GDK2U020

u

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

225,90

€

P-52

GDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

189,72

€

P-53

GG380707

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

10,04

€

P-30

FDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

33,74

€

P-31

FG31H554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub
(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

3,21

€

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del mateix.
(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

9,07

P-32

P-33

P-34

P-35

FHGACI03

FHM31L8A

FHM3Z001

FHN15FA4

u

u

u

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

582,80

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint,
d'un braç amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó
(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

140,53

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos 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 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar lateralment i acoblat al suport
(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

1.482,37

72,19

€

0,41

€

€

P-36

FQ21BC60

u

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques
(SETANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-37

G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-38

G21B4001

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

33,15

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 menys de 15 km
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

4,90

P-39

G2R350A9

m3

€

€

€

€

€
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P-54

GG3809U2

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

7,45

€

P-69

YPAN0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE LES OBRES DE LA
FASE A
(CENT NORANTA EUROS)

P-55

GGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

57,56

€

P-70

YPAR0001

PA

YPAS0001

GHM1OF04

P-71

PA

P-56

u

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació
(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

577,73

€

P-57

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
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

2,95

€

190,00

€

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

1.652,67

€

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
(VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

8.285,71

€

Agost de 2018
Els Enginers autors del projecte,

P-58

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

55,11

€

P-59

HBB11251

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

61,16

€
Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

P-60

HBB21201

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

62,14

€

P-61

HBBZ1111

m

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs
(ONZE EUROS)

11,00

€

P-62

HBC12900

u

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària
(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

32,02

€

P-63

HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

6,26

€

P-64

HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

45,49

€

P-65

J2VG1000

u

Cala amb retroexcavadora
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

166,62

€

P-66

M9RZU011

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència
(CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

150,48

€

P-67

MBBY0001

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3
m com a màxim amb mitjans manuals
(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

12,08

€

P-68

YPA00F3

PA

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de fresadora
(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200,00

€
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Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

F2191305

F2194JK1

F2194XJ1

F219FBA0

F21DQU02

F21H1A41

F21Q2501

F21QQB01

F21R11A5

m2

m2

m

u

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Altres conceptes

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 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
Altres conceptes

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

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)

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a
Altres conceptes

F2225632

F228F10F

F9365B11
B064100C

P-13

m

F965A4C5

m3

m3

m3
m3

m

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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4,30

€

4,30000

€

2

B965A4C0

m

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8

4,59900

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

2,51372

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,06357
15,41371

€
€

F965A6E5

m

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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

26,19

€

15,61

€

15,61000

€

15,98

€

15,98000

€
B965A6E0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1

5,61750

€

4,65

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

3,39352

€

4,65000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,09686
17,08212

€
€

7,82

€
F981OF01

m2

74,82

€

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16 botons grans, de 25 mm
de diametre i 5 mm d'alçada, col.locats

€

7,82000
144,47

€

BOTONS PODOTÀCTILS FABRICATS AMB POLIETILÈ REFORÇATS AMB FIBRE
Altres conceptes

44,55000
30,27000

€
€

144,47000

€

35,32

€

4,50

€

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

4,50000

€

7,50

€

7,50000

€

172,45

€

P-14

P-15

B981OF01

P-16

P-17

F985150D

UT

m

B9851500

m

Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm

8,68350

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

0,06947

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti
Altres conceptes

6,47283
20,09420

€
€

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

36,94

€

F9E1321N

m2

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

6,18120

€

32,25000

€

B0512401

t

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

0,32023

€

6,75000
133,45000

€
€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,76330

€

B0111000

m3

Aigua

0,00167
29,67360

€
€

38,51

€

17,65

€

17,65000

€

10,27

€

10,27000

€

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

80,57

€

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
Altres conceptes

62,85300
17,71700

€
€

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

22,59

€

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM
Altres conceptes

Pàg.:

1

Altres conceptes
P-18

F9E1Z001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,76330

€

B0512401

t

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

0,32023

€

B9E1Z001

m2

Panot gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt

7,66020

€

B0111000

m3

Aigua

0,00167
29,76460

€
€

46,09

€

7,65000
38,44000

€
€

0,96

€

Altres conceptes
P-19

F9F2OF04
B9F2OF04

m2
M2

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
PAVIMENT PER A INVIDENTS DE 20X20X4 CM
Altres conceptes

P-20

FBA1E012

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina autopropulsada
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BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca
Altres conceptes

P-21

FBA27112

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P-22

€

B0111000

m3

Aigua

0,00167

€

4,97

€

B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
Altres conceptes

9,11915
80,15862

€
€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

33,74

€

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

2,76420
1,17680

€
€

12,26

€

FBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P-30

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

2,09916

€

BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

5,52840
4,63244

€
€

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

69,46

€

PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'I
Altres conceptes

50,45000
19,01000

€
€

P-32

19,65

€

P-33

13,28000
6,37000

€
€

42,71

€

FBB21201

u

FBBZ2320

U

m
m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

FD5A1805

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

BD5A2G20

m

Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 250 mm de diàmetre

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

FD5JCF0E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

B0DF6F0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos

B064300C

m3

B0DZA000

l

FD5ZBJA4

u

1,54000
54,61457

€
€

73,49

€

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Altres conceptes

u

€

Desencofrant

BD5ZBJA0

FDK282C9

122,49

€

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

m

€
€

65,04647

t

BDGZU010

10,00720
22,68580

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

m

€

€

B0710250

FDGZU010

10,01700

1,28896

Altres conceptes

P-29

0,33056

kg

Altres conceptes

P-28

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

BBA14100

Altres conceptes

P-27

t

€

Altres conceptes

P-26

B0512401

1,02900

BBMZ1A20

P-25

€
€

Microesferes de vidre

BBM1AHA2

P-24

0,55284
0,40716

kg

Altres conceptes
P-23

3

BBA1M000

Altres conceptes
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Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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 mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1,21080

€

50,70000
21,57920

€
€

0,34

€

0,11220
0,22780

€
€

89,61

€

P-31

FDKZ3154

u

Pàg.:

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

BDKZ3150

u

FG31H554

m

BG31H550

FHGACI03

m

u

0,13894

€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d
Altres conceptes

16,45000
17,15106

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,21

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF
Altres conceptes

1,28520
1,92480

€
€

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del mateix.

9,07
9,07000

€
€

582,80

€

Altres conceptes

P-34

FHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

19,79164

€

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

40,05000

€

BHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un br
Altres conceptes

417,23000
105,72836

€
€

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint,
d'un braç amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó

140,53

€

FHM3Z001

u

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

19,79164

€

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

40,05000
80,68836

€
€

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos 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 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar lateralment i acoblat al suport

1.482,37

€

Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 mó
Altres conceptes

1.383,20000
99,17000

€
€

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

72,19

€

Altres conceptes
P-35

FHN15FA4

u

BHN15FA4

P-36

4

FQ21BC60

u

u

BQ21BC60

u

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport
Altres conceptes

55,91000
16,28000

€
€

P-37

G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Altres conceptes

0,41
0,41000

€
€

P-38

G21B4001

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions
Altres conceptes

33,15

€

33,15000

€

4,90

€

P-39

G2R350A9

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 menys de 15 km
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P-40

G45C18G3

m3

B065960C

P-41

G4DC1D00

m3

m2

Pàg.:

5
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Altres conceptes

4,90000

€

P-49

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

101,90

€

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m
Altres conceptes

67,11600
34,78400

€
€

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

30,20

€

P-43

P-45

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

B060U310

M3

GDG5Z001

m

FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒ
Altres conceptes

4,76400
12,00400

€
€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x18 cm amb sorra de riu.

18,01

€

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

l

Desencofrant

0,11000

€

BG22TH10

m

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

2,82700

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,14149

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,43155

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,13695
26,13721

€
€

12,50

€

G97422EA

m

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

GDK2U020

u

2,82096

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

3,36000
11,82904

€
€

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

225,90

€

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

6,52340

€

B0DZA000

l

Desencofrant

1,45750

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,15000

€

59,21120

€

Altres conceptes

4,41000
151,14790

€
€

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

189,72

€

B97422E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

4,74700

€

B060U320

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

0,16016

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,41681
7,17603

€
€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,17

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
Altres conceptes

50,41000
6,76000

€
€

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
Altres conceptes

5,30

€

5,30000

€

3.151,26
3.151,26000

€
€

0,35

€

G9H11251

t

G9H1U750

G9H3OF01

t

t

u

Trasllat equip asfaltat

G9J13J30

G9Z4M616

B0A14200

m2
kg

m2
m2
kg

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2

0,18400
0,16600

€
€

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,32

€

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

GBB4B200
BBM35600

m2
m2

GDKZU060

u

BDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2
Altres conceptes

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti
Altres conceptes

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5

P-52

2,12400
0,02153
1,17447

P-53

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

298,57

€

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de l
Altres conceptes

263,83000
34,74000

€
€

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BG380700

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2

GG3809U2

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

BG38U035

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Altres conceptes

P-55

€
€
€

GG380707

Altres conceptes
P-54

P-56

P-57

€

€

B0DZA000

P-51

21,01

6

4,24200

€

B0B34254

P-48

m

0,41580

B0552100

P-47

BG22TK10

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Sense descomposició
P-46

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs part
proporcional d'increment de formigó en passos sota calçada fins a cota inferior del paviment

m

B9H11251

P-44

m

B0D21030

Altres conceptes
P-42

P-50

GDG52457

Pàg.:

GGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

133,07000

€

1,69320
54,95680

€
€

10,04

€

0,15000

€

0,60180
9,28820

€
€

7,45

€

1,31000

€

0,16128
5,97872

€
€

57,56

€

BGD23220

u

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3

42,94000

€

BGYD2000

u

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra
Altres conceptes

4,12000
10,50000

€
€

Sense descomposició

577,73
577,73000

€
€

2,95

€

GHM1OF04

H6AA2111

u

m

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació

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
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P-58

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150

0,77000

€

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per
Altres conceptes

0,03600
2,14400

€
€

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

55,11

€

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

32,28000
22,83000

€
€

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

61,16

€

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

37,98000
23,18000

€
€

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

62,14

€

Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
Altres conceptes

38,91000
23,23000

€
€

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

11,00

€

Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2
Altres conceptes

5,16000
5,84000

€
€

32,02

€

29,71000
2,31000

€
€

6,26

€

HBB11111

u

HBB11251

u

u

BBL12602

P-60

HBB21201

u

u

BBL1AHA2

P-61

HBBZ1111

u

m

BBLZ2112

P-62

HBC12900

m

u

BBC12902

P-63

P-64

HBC1A081

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària
u

m

Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat
Altres conceptes
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

m

Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut

4,55000

€

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal
Altres conceptes

0,06960
1,64040

€
€

45,49

€

41,93000
3,56000

€
€

166,62

€

157,19000
9,43000

€
€

150,48

€

38,50000
111,98000

€
€

HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs
u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut
Altres conceptes

J2VG1000

u

BVA21000

Cala amb retroexcavadora
u

Cala amb retroexcavadora
Altres conceptes

P-66

M9RZU011

u

B0715000

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència
kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Altres conceptes

P-67

P-68

MBBY0001

YPA00F3

u

PA
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8

P-69

YPAN0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE LES OBRES DE LA
FASE A
Sense descomposició

190,00

€

190,00000

€

P-70

YPAR0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
Sense descomposició

1.652,67
1.652,67000

€
€

P-71

YPAS0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
Sense descomposició

8.285,71
8.285,71000

€
€

Agost de 2018

BBC1A000

BBC1C000

P-65

7

B1Z6211A

BBL11102

P-59

Pàg.:

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3
m com a màxim amb mitjans manuals
Altres conceptes

12,08

€

12,08000

€

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de fresadora
Sense descomposició

1.200,00
1.200,00000

€
€

Els Enginers autors del projecte,

Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara
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Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

Capítulo

01

FASE A

Activitat

01

SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL

1

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 (P - 57)

2,95

67,000

197,65

2 HBB21201

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

62,14

2,000

124,28

3 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

55,11

2,000

110,22

4 HBB11251

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

61,16

2,000

122,32

5 HBBZ1111

m

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

11,00

15,600

171,60

6 HBC12900

u

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària (P - 62)

32,02

20,000

640,40

7 HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)

6,26

50,000

313,00

8 HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)

45,49

1,000

45,49

9 YPA0OF02

PA

Partida alçada a justificar manteniment abalissament d'obres (P - 0)

1.500,00

1,000

1.500,00

TOTAL

Activitat

01.01.01

3.224,96

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

Capítulo

01

FASE A

Activitat

02

TREBALLS PREVIS

1 F219FBA0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 4)

4,65

422,800

1.966,02

2 F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

4,30

236,260

1.015,92

3 F2194JK1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

15,61

298,210

4.655,06

4 F2194XJ1

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

15,98

94,950

1.517,30

5 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 37)

0,41

390,000

159,90

6 G21B4001

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 38)

33,15

8,000

265,20

7 YPA00F3

PA

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de
fresadora (P - 68)

1.200,00

1,000

1.200,00

8 F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 7)

4,50

5,000

22,50

9 F21H1A41

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 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)

144,47

2,000

288,94

EUR

PRESSUPOST

Pàg.:

2

10 F21DQU02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

7,82

6,000

46,92

11 F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 8)

7,50

12,000

90,00

12 G2R350A9

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 menys de 15 km (P - 39)

4,90

88,749

434,87

13 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 - 9)

172,45

8,000

1.379,60

TOTAL

Activitat

01.01.02

13.042,23

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

Capítulo

01

FASE A

Activitat

03

SERVEIS AFECTATS

1 M9RZU011

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter d'alta resistència (P - 66)

150,48

10,000

1.504,80

2 J2VG1000

u

Cala amb retroexcavadora (P - 65)

166,62

6,000

999,72

TOTAL

Activitat

01.01.03

2.504,52

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

Capítulo

01

FASE A

Activitat

04

DRENATGE

1 FD5A1805

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 25)

42,71

21,500

918,27

2 F2225632

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 10)

17,65

16,125

284,61

3 F228F10F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM (P - 11)

10,27

12,900

132,48

4 FD5JCF0E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 26)

122,49

8,000

979,92

5 FD5ZBJA4

u

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg
de pes i col·locada amb morter (P - 27)

73,49

8,000

587,92

6 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)

80,57

2,150

173,23

TOTAL

Activitat

01.01.04

3.076,43

Obra

01
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Capítulo

01

FASE A

Activitat

06

PAVIMENTS

EUR
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PRESSUPOST

1 F965A6E5

m

Pàg.:

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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 - 14)

26,19

217,900

3

5.706,80

PRESSUPOST

Pàg.:

4

1 MBBY0001

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals (P - 67)

12,08

32,000

386,56

2 FBB21201

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 23)

69,46

24,000

1.667,04

2 F9F2OF04

m2

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4
ratlles. col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 19)

46,09

53,280

2.455,68

3 GBB4B200

m2

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA2, fixat al suport (P 48)

298,57

1,000

298,57

3 F981OF01

m2

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16
botons grans, de 25 mm de diametre i 5 mm d'alçada, col.locats (P 15)

74,82

69,850

5.226,18

4 FBBZ2320

m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra formigonat (P - 24)

19,65

62,400

1.226,16

4 G9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 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 - 43)

57,17

166,725

9.531,67

5 FBA27112

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual (P - 21)

4,97

433,500

2.154,50

5 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)

80,57

47,635

3.837,95

6 FBA1E012

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de
10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada (P - 20)

0,96

580,220

557,01

6 F9E1321N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)

36,94

247,790

9.153,36

7 FBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 22)

12,26

10,800

132,41

7 F985150D

m

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 16)

35,32

0,000

0,00

8 F9E1Z001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 18)

38,51

88,350

3.402,36

9 G97422EA

m

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 42)

12,50

5,800

72,50

10 G9J13J30

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 46)

0,35

2.104,390

736,54

11 G45C18G3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 40)

101,90

17,670

1.800,57

12 G4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 41)

30,20

0,000

0,00

13 G9Z4M616

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 47)

3,32

88,350

293,32

14 G9H1U750

t

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb
equip de transferència autopropulsat tipus sitja mòbil (P - 44)

5,30

165,435

876,81

15 G9H3OF01

u

Trasllat equip asfaltat (P - 45)

3.151,26

1,000

3.151,26

16 F965A4C5

m

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada
peatonal A4 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5
MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10
a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero (P - 13)

22,59

29,340

662,79

TOTAL

Activitat

01.01.06

TOTAL

Activitat

01.01.07

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

Capítulo

01

FASE A

Activitat

08

MOBILIARI URBÀ

1 FQ21BC60

TOTAL

u

Activitat

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

Capítulo

01

FASE A

Activitat

07

SENYALITZACIÓ

EUR

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 36)

72,19

5,000

01.01.08

360,95

360,95

Obra

01
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Capítulo

01

FASE A

Activitat

09

ENLLUMENAT

1 FHN15FA4

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos 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 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P - 35)

1.482,37

0,000

0,00

2 FHM3Z001

u

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m
d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, col·locat
sobre dau de formigó (P - 34)

140,53

2,000

281,06

3 GDG52457

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 60x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs part proporcional d'increment de
formigó en passos sota calçada fins a cota inferior del paviment (P 49)

21,01

8,000

168,08

4 GDK2U020

u

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon

225,90

2,000

451,80

46.907,79

Obra

6.422,25

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE A

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE A

PRESSUPOST

Pàg.:

5

PRESSUPOST

Pàg.:

6

d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 51)
5 GDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 52)

189,72

2,000

379,44

6 GG3809U2

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 54)

7,45

8,000

59,60

7 GHM1OF04

u

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació (P - 56)

577,73

1,000

577,73

8 F2225632

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 10)

17,65

1,920

33,89

9 F228F10F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM (P - 11)

10,27

0,800

8,22

10 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)

80,57

0,640

51,56

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 31)

3,21

11 FG31H554

m

125,000

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del
mateix. (P - 32)

9,07

2,000

18,14

13 GGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 55)

57,56

2,000

115,12

14 FHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 33)

582,80

1,000

582,80

15 FDK282C9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P 29)

89,61

2,000

179,22

16 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 28)

0,34

8,000

2,72

17 FDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 30)

33,74

2,000

67,48

18 GG380707

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 53)

10,04

1,000

10,04

19 GDG5Z001

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x18
cm amb sorra de riu. (P - 50)

18,01

8,000

144,08

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

Capítulo

01

FASE A

Activitat

10

NETEJA FINAL

TOTAL

Activitat

PA

8.285,71

0,147

01.01.11

1.218,00

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

Capítulo

01

FASE A

Activitat

12

GESTIO DE RESIDUS

PA

1.218,00

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE
RESIDUS DE L'OBRA (P - 70)

1.652,67

0,147

242,94

Activitat

01.01.12

242,94

3.532,23

Obra

1 YPAN0001

Activitat

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA (P - 71)

Obra

TOTAL

01.01.09

PA

401,25

u

Activitat

TOTAL

1 YPAR0001

12 FHGACI03

TOTAL

1 YPAS0001

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE
LES OBRES DE LA FASE A (P - 69)
01.01.10

190,00

1,000

190,00

190,00

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

Capítulo

01

FASE A

Activitat

11

SEGURETAT I SALUT

EUR

EUR
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RESUM DEL PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Activitat
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat

01.01.01

SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL

3.224,96
13.042,23

Activitat

01.01.02

TREBALLS PREVIS

Activitat

01.01.03

SERVEIS AFECTATS

Activitat

01.01.04

DRENATGE

3.076,43

Activitat

01.01.06

PAVIMENTS

46.907,79

Activitat

01.01.07

SENYALITZACIÓ

6.422,25

Activitat

01.01.08

MOBILIARI URBÀ

360,95

2.504,52

Activitat

01.01.09

ENLLUMENAT

3.532,23

Activitat

01.01.10

NETEJA FINAL

190,00

Activitat

01.01.11

SEGURETAT I SALUT

Activitat

01.01.12

GESTIO DE RESIDUS

Capítulo

01.01

FASE A

1.218,00
242,94
80.722,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
80.722,30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo

01.01

FASE A

80.722,30

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

80.722,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
80.722,30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE A

80.722,30
80.722,30

EUR

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

PRESSUPOST PER CONTRACTE

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE A

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

80.722,30

13 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 80.722,30...............................................................

10.493,90

6 % DESPESES GENERALS SOBRE 80.722,30................................................................

4.843,34

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

96.059,54

21 % IVA SOBRE 96.059,54.................................................................................................

20.172,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
cent setze mil dos-cents trenta-dos euros amb quatre cèntims

Agost de 2018
Els Enginers autors del projecte,

Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.

116.232,04

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

FASE B

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Obra
Capítulo
Activitat

1

Pàg.:
01
02
01

H6AA2111
Num.

m

Text

Num.

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
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

100,390 C#*D#*E#*F#

86,200

86,200 C#*D#*E#*F#

3

40,660

40,660 C#*D#*E#*F#

4

68,530

68,530 C#*D#*E#*F#

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

2,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HBBZ1111
Num.

m

Text

2,000

Num.

u

Text

HBC1A081

PA

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000

Partida alçada a justificar manteniment abalissament d'obres

01
02
02

1

F219FBA0

1

Text

TAPIOLAS

2

1,000

15,600 C#*D#*E#*F#

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària
[C]

[D]

[E]

[F]

[D]

41,050

4,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

164,200 C#*D#*E#*F#
17,160 C#*D#*E#*F#

4

39,310

2,000

78,620 C#*D#*E#*F#

5

95,930

2,000

191,860 C#*D#*E#*F#

6

60,450

2,000

120,900 C#*D#*E#*F#

7

4,290

2,000

8,580 C#*D#*E#*F#

8

45,900

2,000

91,800 C#*D#*E#*F#

9

54,310

2,000

108,620 C#*D#*E#*F#

15
19

15,600

[C]

495,360 C#*D#*E#*F#

10

TOTAL Fórmula

Tipus

2,000

TAPIOLAS

6,000

[F]

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,000

14

2,600

[E]

m

4,290

JARDINERIA

[D]

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
TREBALLS PREVIS

247,680

CASTELLTORT

13

[C]

30,000

m

Tipus

Obra
Capítulo
Activitat

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
7

YPA0OF02

DRENATGE

Tipus

1

60,000

8,000

11

TOTAL AMIDAMENT
HBC12900

60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs

Text

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

1

6

u

1

3

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

1

5

[F]

60,000

HBC1C001

Num.

TOTAL Fórmula

2,000

HBB11251

[E]

2,000

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

1

4

[D]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
u

[C]

295,780

2,000

HBB11111

Tipus

2

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

3

8

Num.

100,390

Num.

Text

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

2

u

Pàg.:

1

1

HBB21201

AMIDAMENTS

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL

TOTAL AMIDAMENT
2

1

CASTELLTORT

4,300

6,000

25,800 C#*D#*E#*F#

61,280

2,000

122,560 C#*D#*E#*F#

23,230

2,000

46,460 C#*D#*E#*F#

18,590

2,000

37,180 C#*D#*E#*F#

34,490

2,000

68,980 C#*D#*E#*F#

20

13,650

13,650 C#*D#*E#*F#

21

114,470

TOTAL Fórmula

22

70,210

70,210 C#*D#*E#*F#

30,000 C#*D#*E#*F#

23

13,650

13,650 C#*D#*E#*F#

24

34,980

2,000

228,940 C#*D#*E#*F#

2,000

69,960 C#*D#*E#*F#

30,000
TOTAL AMIDAMENT

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

EUR

1.974,490

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE B
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AMIDAMENTS
2

F2191305
Num.
1

m

Text

Pàg.:

Pàg.:

3

Tipus

TOTAL Fórmula

5

39,880 C#*D#*E#*F#

6

2,330

2,330 C#*D#*E#*F#

22,820

22,820 C#*D#*E#*F#

TAPIOLAS

[C]

[D]

[E]

[F]

39,880

4

CASTELLTORT

113,210

113,210 C#*D#*E#*F#

29,930

29,930 C#*D#*E#*F#

2

22,510

22,510 C#*D#*E#*F#

3

20,390

20,390 C#*D#*E#*F#

8

27,140

27,140 C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

9

2,330

2,330 C#*D#*E#*F#

38,260 C#*D#*E#*F#

10

2,330

2,330 C#*D#*E#*F#

JARDINERAS CONTINUAS
TAPIOLAS

12,130

12,130 C#*D#*E#*F#

9,440

9,440 C#*D#*E#*F#

CASTELLTORT

38,260

6

76,540

76,540 C#*D#*E#*F#

12

7

79,600

79,600 C#*D#*E#*F#

14

8

37,980

37,980 C#*D#*E#*F#

15

7,000 C#*D#*E#*F#

16

6,570

9

7,000

CASTELLTORT

18,660

10

35,730

35,730 C#*D#*E#*F#

17

11

1,870

1,870 C#*D#*E#*F#

18

65,040

12

17,740

17,740 C#*D#*E#*F#

19

39,370

44,380 C#*D#*E#*F#

20

6,570

21

18,950

13

44,380

14

17,890

17,890 C#*D#*E#*F#

15

31,900

31,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F2194JK1
Num.
1

m2

Text

471,670

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Tipus

[D]

[E]

[F]

37,320 C#*D#*E#*F#
6,570 C#*D#*E#*F#

2,000

130,080 C#*D#*E#*F#
39,370 C#*D#*E#*F#
6,570 C#*D#*E#*F#

2,000

37,900 C#*D#*E#*F#

G219Q200
Num.

TOTAL Fórmula

m2

Text

525,060

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

TAPIOLAS

5,200

1,500

2,000

5,000

78,000 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

3,900

1,500

2,000

5,000

58,500 C#*D#*E#*F#

113,940

113,940 C#*D#*E#*F#

4

4,750

1,500

2,000

5,000

71,250 C#*D#*E#*F#

2

33,780

33,780 C#*D#*E#*F#

5

5,350

1,500

2,000

5,000

80,250 C#*D#*E#*F#

3

28,610

28,610 C#*D#*E#*F#

6

4,000

1,500

2,000

5,000

60,000 C#*D#*E#*F#

65,610

65,610 C#*D#*E#*F#

7

5,950

1,000

6

116,520

116,520 C#*D#*E#*F#

7

119,700

119,700 C#*D#*E#*F#

8

50,780

50,780 C#*D#*E#*F#

9

14,530

14,530 C#*D#*E#*F#

10

60,150

60,150 C#*D#*E#*F#

11

24,350

24,350 C#*D#*E#*F#

12

82,570

82,570 C#*D#*E#*F#

13

22,870

22,870 C#*D#*E#*F#

14

43,160

43,160 C#*D#*E#*F#

5

TAPIOLAS

[C]

2,000

TOTAL AMIDAMENT
5

CASTELLTORT

TOTAL AMIDAMENT
F2194XJ1
Num.
1
2

Text

TAPIOLAS

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

20,465

2,000

40,930 C#*D#*E#*F#

2,330

2,000

4,660 C#*D#*E#*F#

EUR

F21DQU02
Num.

5,950 C#*D#*E#*F#

u

Text

1

TAPIOLAS

3

CASTELLTORT

353,950

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

G21B4001
Num.

Text

1

TAPIOLAS

3

CASTELLTORT

u

TOTAL Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

776,570

PAS VIANANTS

TOTAL AMIDAMENT
6

4

C#*D#*E#*F#

7

5

4

AMIDAMENTS

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

4

3

3

14,000

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
8

F21Q2501
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2

Text

Tipus

CASTELLTORT

3

[C]

[D]

[E]

[F]

14

F21QQB01
Num.

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de fresadora

1

u

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Text

Tipus

plaça de l'immaculada

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

F21H1A41

Num.

u

Text

1,000

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 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
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15

TOTAL Fórmula

G2R350A9
Num.

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 menys de 15 km

Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

1

3,000

3,500

0,800

1,300

10,920 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

2

10,000

3,000

0,400

1,300

15,600 C#*D#*E#*F#

3

1,700

1,500

1,600

1,300

5,304 C#*D#*E#*F#

4

1,700

1,200

0,400

1,300

1,061 C#*D#*E#*F#

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)

5

1,750

1,500

1,600

1,300

5,460 C#*D#*E#*F#

6

3,000

1,500

0,800

1,300

4,680 C#*D#*E#*F#

Tipus

8

F21R11A5

1
3

u

Text

TAPIOLAS

[C]

[D]

[E]

11,000

[F]

2,000

CASTELLTORT

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

23,000

JARDINERAS CONTINUAS

C#*D#*E#*F#

9
10

23,000 C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
TAPIOLAS

11

TOTAL AMIDAMENT
F2226123
Num.
1

m3

Text

3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

JARDINERAS CONTINUAS

C#*D#*E#*F#

CASTELLTORT

TAPIOLAS
CASTELLTORT

12,130

1,000

12,130 C#*D#*E#*F#

9,440

1,000

9,440 C#*D#*E#*F#

1,000

37,320 C#*D#*E#*F#

1,000

6,570 C#*D#*E#*F#

18,660

2,000

6

6,570

7

65,040

1,000

130,080 C#*D#*E#*F#

8

39,370

1,000

39,370 C#*D#*E#*F#

9

6,570

1,000

6,570 C#*D#*E#*F#

10

18,950

1,000

37,900 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

TOTAL AMIDAMENT
u

Desmuntatge de semàfor 13/200 r/a leds, columna, accessoris i elements de subjecció, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
EUR

15,769 C#*D#*E#*F#

1,300

12,272 C#*D#*E#*F#

1,300

48,516 C#*D#*E#*F#

1,300

8,541 C#*D#*E#*F#

18,660

2,000

6,570
65,040

1,300

169,104 C#*D#*E#*F#

15

39,370

1,300

51,181 C#*D#*E#*F#

16

6,570

1,300

8,541 C#*D#*E#*F#

17

18,950

1,300

49,270 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

1

01
02
03

M9RZU011

1

F21HS001

1,300

9,440

14

Num.

279,380

12,130

13

C#*D#*E#*F#

4
5

12

25,000

2

13

[C]

TAPIOLAS

Num.

12

16,000

1

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

6

TOTAL Fórmula

2,000
TOTAL AMIDAMENT

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

PA

Num.

17,000

5,000

YPA00F3

AMIDAMENTS

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

1

9

5

Text

u

406,219

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
SERVEIS AFECTATS

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència
Tipus

[C]

15,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE B
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AMIDAMENTS

Pàg.:

7

AMIDAMENTS
1

TOTAL AMIDAMENT
2

J2VG1000
Num.

u

15,000

Cala amb retroexcavadora

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

01
02
04

TOTAL Fórmula

8,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
DRENATGE

Pàg.:

connexio embornals

8,000

0,500

1,200

4,800 C#*D#*E#*F#

2

5,200

0,500

1,200

3,120 C#*D#*E#*F#

3

1,800

0,500

1,200

1,080 C#*D#*E#*F#

4

5,980

0,500

1,200

3,588 C#*D#*E#*F#

5

4,300

0,500

1,200

2,580 C#*D#*E#*F#

6

4,300

0,500

1,200

2,580 C#*D#*E#*F#

7

7,700

0,500

1,200

4,620 C#*D#*E#*F#

8

4,300

0,500

1,200

2,580 C#*D#*E#*F#

9

7,700

0,500

1,250

4,813 C#*D#*E#*F#

10

4,300

0,500

1,200

2,580 C#*D#*E#*F#

11

7,700

0,500

1,200

4,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1

FD5A1805
Num.

m

Text

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

F2225632

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

Num.

2

5,200

5,200 C#*D#*E#*F#

1

3

1,800

1,800 C#*D#*E#*F#

2

4

5,980

5,980 C#*D#*E#*F#

5

4,300

4,300 C#*D#*E#*F#

6

4,300

7

[E]

8,000

0,500

1,500

6,000 C#*D#*E#*F#

5,200

0,500

1,500

3,900 C#*D#*E#*F#

3

1,800

0,500

1,500

1,350 C#*D#*E#*F#

4

5,980

0,500

1,500

4,485 C#*D#*E#*F#

4,300 C#*D#*E#*F#

5

4,300

0,500

1,500

3,225 C#*D#*E#*F#

7,700

7,700 C#*D#*E#*F#

6

4,300

0,500

1,500

3,225 C#*D#*E#*F#

8

4,300

4,300 C#*D#*E#*F#

7

7,700

0,500

1,500

5,775 C#*D#*E#*F#

9

7,700

7,700 C#*D#*E#*F#

8

4,300

0,500

1,500

3,225 C#*D#*E#*F#

10

4,300

4,300 C#*D#*E#*F#

9

7,700

0,500

1,500

5,775 C#*D#*E#*F#

11

7,700

7,700 C#*D#*E#*F#

10

4,300

0,500

1,500

3,225 C#*D#*E#*F#

11

7,700

0,500

1,500

5,775 C#*D#*E#*F#

FD5JCF0E
Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

Num.

Text

10,000

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

F228F10F
Num.

Text

m3

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

10,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
6

F9365B11
Num.
1

u

connexio embornals

[F]

m3

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FD5ZBJA4

Tipus

TOTAL Fórmula

61,280

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Tipus

Text

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
[D]

connexio embornals

TOTAL AMIDAMENT

3

m3

36,961

[C]

1

2

5

TOTAL Fórmula

8

TOTAL Fórmula

EUR

Text

connexio embornals

45,960

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

8,000

0,500

0,200

0,800 C#*D#*E#*F#

2

5,200

0,500

0,200

0,520 C#*D#*E#*F#

3

1,800

0,500

0,200

0,180 C#*D#*E#*F#

4

5,980

0,500

0,200

0,598 C#*D#*E#*F#

5

4,300

0,500

0,200

0,430 C#*D#*E#*F#

6

4,300

0,500

0,200

0,430 C#*D#*E#*F#

7

7,700

0,500

0,200

0,770 C#*D#*E#*F#

8

4,300

0,500

0,200

0,430 C#*D#*E#*F#

9

7,700

0,500

0,200

0,770 C#*D#*E#*F#

10

4,300

0,500

0,200

0,430 C#*D#*E#*F#

11

7,700

0,500

0,200

0,770 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

1

01
02
06

F965A6E5

Num.
1

m

Text

6,128

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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
Tipus

TAPIOLAS

[C]

[D]

41,050

2,000

CASTELLTORT

6

[E]

[F]

2,860

5

2,400

2,000

4,800 C#*D#*E#*F#

6

19,140

2,000

38,280 C#*D#*E#*F#

7

2,400

2,000

4,800 C#*D#*E#*F#

8

2,400

2,000

4,800 C#*D#*E#*F#

9

2,400

2,000

4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

G9H11251
Num.

TOTAL Fórmula

t

Text

91,420

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

[C]

[D]

[E]

140,300

0,050

2,400

[F]

TOTAL Fórmula

TAPIOLAS

8,580 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

905,210

0,030

2,400

65,175 C#*D#*E#*F#

247,680

247,680 C#*D#*E#*F#

4

198,960

0,050

2,400

23,875 C#*D#*E#*F#

39,310

39,310 C#*D#*E#*F#

5

1.181,640

0,030

2,400

85,078 C#*D#*E#*F#

95,930 C#*D#*E#*F#

6

6,250

0,050

2,400

0,750 C#*D#*E#*F#

60,450 C#*D#*E#*F#

7

5,950

0,050

2,400

0,714 C#*D#*E#*F#

8

7,070

0,050

2,400

0,848 C#*D#*E#*F#

2,000

60,450

16,836 C#*D#*E#*F#

4,290

4,290 C#*D#*E#*F#

9

45,900

45,900 C#*D#*E#*F#

9

5,910

0,050

2,400

0,709 C#*D#*E#*F#

54,310 C#*D#*E#*F#

10

5,840

0,050

2,400

0,701 C#*D#*E#*F#

4,300 C#*D#*E#*F#

12

8,000

0,500

0,050

2,400

0,480 C#*D#*E#*F#

5,200

0,500

0,050

2,400

0,312 C#*D#*E#*F#

54,310

11

4,300

connexio embornals

12

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

13

13

2,500

2,500 C#*D#*E#*F#

14

1,800

0,500

0,050

2,400

0,108 C#*D#*E#*F#

5,090 C#*D#*E#*F#

15

5,980

0,500

0,050

2,400

0,359 C#*D#*E#*F#

4,290 C#*D#*E#*F#

16

4,300

0,500

0,050

2,400

0,258 C#*D#*E#*F#

4,300

0,500

0,050

2,400

0,258 C#*D#*E#*F#

14

5,090

15

4,290

16

2,580

2,580 C#*D#*E#*F#

17

17

1,500

1,500 C#*D#*E#*F#

18

7,700

0,500

0,050

2,400

0,462 C#*D#*E#*F#

4,290 C#*D#*E#*F#

19

4,300

0,500

0,050

2,400

0,258 C#*D#*E#*F#

20

7,700

0,500

0,050

2,400

0,462 C#*D#*E#*F#

21

4,300

0,500

0,050

2,400

0,258 C#*D#*E#*F#

22

7,700

0,500

0,050

2,400

0,462 C#*D#*E#*F#

18

4,290
TOTAL AMIDAMENT

F9F2OF04
Num.

m2

Text

670,100

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1

TAPIOLAS

21,130

21,130 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

99,950

99,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F981OF01
Num.
1

m2

Text

TAPIOLAS
CASTELLTORT

G9J13J30
Num.

m2

Text

198,363

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

TAPIOLAS

140,300

140,300 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

905,210

905,210 C#*D#*E#*F#

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16 botons grans, de 25 mm de diametre i 5 mm
d'alçada, col.locats

4

198,960

198,960 C#*D#*E#*F#

5

1.181,640

1.181,640 C#*D#*E#*F#

Tipus

TOTAL Fórmula

6

6,250

6,250 C#*D#*E#*F#

28,760 C#*D#*E#*F#

7

5,950

5,950 C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

8

7,070

7,070 C#*D#*E#*F#

2,320 C#*D#*E#*F#

9

5,910

5,910 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

14,380

2,000

2
3

121,080

5

2,320

[E]

[F]

EUR

10

2,860 C#*D#*E#*F#

8

10

3

4

1

95,930

7

Pàg.:

82,100 C#*D#*E#*F#

4,290

5

2

AMIDAMENTS

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
PAVIMENTS

2
4

9

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

10
12

5,840
connexio embornals

13

AMIDAMENTS

5,840 C#*D#*E#*F#

15

222,560

222,560 C#*D#*E#*F#

0,500

4,000 C#*D#*E#*F#

16

108,210

108,210 C#*D#*E#*F#

5,200

0,500

2,600 C#*D#*E#*F#

17

62,090

62,090 C#*D#*E#*F#

10,530

10,530 C#*D#*E#*F#

133,030

133,030 C#*D#*E#*F#

14

1,800

0,500

0,900 C#*D#*E#*F#

18

15

5,980

0,500

2,990 C#*D#*E#*F#

19

16

4,300

0,500

2,150 C#*D#*E#*F#

17

4,300

0,500

2,150 C#*D#*E#*F#

18

7,700

0,500

3,850 C#*D#*E#*F#

19

4,300

0,500

2,150 C#*D#*E#*F#

20

7,700

0,500

3,850 C#*D#*E#*F#

21

4,300

0,500

2,150 C#*D#*E#*F#

22

7,700

0,500

3,850 C#*D#*E#*F#

F9365B11
Num.
1

m3

Text

8

TAPIOLAS

[C]

[D]

433,530

0,100

[E]

[F]

9

F9E1Z001
Num.

m

m2

Text

177,540

177,540 C#*D#*E#*F#
496,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

F991A100

u

0,100

25,817 C#*D#*E#*F#

5

186,140

0,100

18,614 C#*D#*E#*F#

1

TAPIOLAS

27,098 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

4

166,840

0,100

16,684 C#*D#*E#*F#

-89,25

0,500

-44,625 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

674,160

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat,
de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

7

F9E1321N
Num.
1

m2

Text

4,000 C#*D#*E#*F#

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

11

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

G45C18G3
Num.

m3

Text

28,000

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1

TAPIOLAS

177,540

0,200

35,508 C#*D#*E#*F#

4

CASTELLTORT

496,620

0,200

99,324 C#*D#*E#*F#

94,710

94,710 C#*D#*E#*F#

2

85,470

85,470 C#*D#*E#*F#

3

43,830

43,830 C#*D#*E#*F#

21,820

21,820 C#*D#*E#*F#

6

98,190

98,190 C#*D#*E#*F#

7

12,770

12,770 C#*D#*E#*F#

Num.

8

203,870

203,870 C#*D#*E#*F#

1

TAPIOLAS

177,540

177,540 C#*D#*E#*F#

9

44,660

44,660 C#*D#*E#*F#

4

CASTELLTORT

496,620

496,620 C#*D#*E#*F#

10

44,460

44,460 C#*D#*E#*F#

11

44,000

44,000 C#*D#*E#*F#

12

202,230

202,230 C#*D#*E#*F#

13

121,140

121,140 C#*D#*E#*F#

14

6,450

6,450 C#*D#*E#*F#

5

TAPIOLAS

164,904

TOTAL Fórmula

4,000

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

496,620

258,170

ZONES LLOSA ARMADA

[F]

CASTELLTORT

43,353 C#*D#*E#*F#

0,100

[E]

TAPIOLAS

77,963 C#*D#*E#*F#

8

[D]

4

0,100

270,980

[C]

1

779,630

7

3,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Tipus

4

6

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
CASTELLTORT

F985150D

CASTELLTORT

12

1.560,020

AMIDAMENT DIRECTE

2.487,770

2
3

TOTAL AMIDAMENT

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

Pàg.:

8,000

TOTAL AMIDAMENT
6

11

EUR

TOTAL AMIDAMENT
12

G9Z4M616

m2

Text

134,832

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
13

G9H1U750
Num.

Text

t

TOTAL Fórmula

674,160

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de transferència autopropulsat
tipus sitja mòbil
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TAPIOLAS

140,300

0,050

2,400

16,836 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

905,210

0,030

2,400

65,175 C#*D#*E#*F#

4

198,960

0,050

2,400

23,875 C#*D#*E#*F#

5

1.181,640

0,030

2,400

85,078 C#*D#*E#*F#

6

6,250

0,050

2,400

0,750 C#*D#*E#*F#

Num.

7

5,950

0,050

2,400

0,714 C#*D#*E#*F#

1

8

7,070

0,050

2,400

0,848 C#*D#*E#*F#

9

5,910

0,050

2,400

0,709 C#*D#*E#*F#

10

5,840

0,050

2,400

0,701 C#*D#*E#*F#

G9H3OF01

u

F965A4C5

Num.

3

4

Tipus

[C]

Tipus

[D]

[E]

[C]

[D]

[F]

[F]

5

m2

Text

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2, fixat al suport
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

m

1,000 C#*D#*E#*F#

Text

4,100

4,100 C#*D#*E#*F#

3

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

4

4,120

4,120 C#*D#*E#*F#

5

4,320

4,320 C#*D#*E#*F#

1,000

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
Tipus

1

TOTAL Fórmula

4,200 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

2,600

30,000

[E]

[F]

6

FBA27112
Num.

21,740

m

Text

78,000

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
Tipus

TAPIOLAS

2

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
SENYALITZACIÓ

CASTELLTORT

[C]

[D]

[E]

[F]

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals

7

5,000

4,000

2,000

40,000 C#*D#*E#*F#

1,500

0,500

9,000 C#*D#*E#*F#

8,000

192,000 C#*D#*E#*F#

6,000

4,000

4

15,000

4,000

5

23,000

1,500

FBA31112
Num.

Num.
1

Text

Tipus

TAPIOLAS

2
4

CASTELLTORT

5

[C]

[D]

[E]

[F]

60,000 C#*D#*E#*F#
0,500

17,250 C#*D#*E#*F#

2

FBB21201
Num.
1

Text

u

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#
33,000

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Tipus

[C]

16,000

[D]

[E]

[F]

318,250

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

7,000

0,400

2,800 C#*D#*E#*F#

2

7,400

0,400

2,960 C#*D#*E#*F#

3

5,500

0,400

2,200 C#*D#*E#*F#

4

5,020

2,000

10,040 C#*D#*E#*F#

5

7,820

0,400

3,128 C#*D#*E#*F#

6

0,070

7,000

0,490 C#*D#*E#*F#

7

0,200

7,000

1,400 C#*D#*E#*F#

8

0,400

2,000

0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT

Text

m2

TOTAL Fórmula

12,000

TOTAL AMIDAMENT
u

TOTAL Fórmula

78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

MBBY0001

TOTAL Fórmula

1,000

FBBZ2320

1

1

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

4,200

TOTAL AMIDAMENT

[E]

4,000

1,000

1

01
02
07

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

1

2

Obra
Capítulo
Activitat

u

Text

GBB4B200
Num.

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm según UNE 127340,
de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de
10 a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero

Text

FBB11251

14

16,000

TOTAL AMIDAMENT

Trasllat equip asfaltat

m

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

194,686

AMIDAMENT DIRECTE
15

AMIDAMENTS

1

TOTAL AMIDAMENT
14

13

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
EUR

TOTAL AMIDAMENT

23,818

EUR
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AMIDAMENTS
8

FBA1E012
Num.

Pàg.:

m

15

AMIDAMENTS

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos
components, amb màquina autopropulsada

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

TOTAL Fórmula

1

2,760

4,000

11,040 C#*D#*E#*F#

2

15,490

4,000

61,960 C#*D#*E#*F#

3

5,940

4,000

23,760 C#*D#*E#*F#

4

52,670

4,000

210,680 C#*D#*E#*F#

5

52,640

4,000

210,560 C#*D#*E#*F#

6

5,970

4,000

23,880 C#*D#*E#*F#

7

15,730

4,000

62,920 C#*D#*E#*F#

8

14,860

4,000

59,440 C#*D#*E#*F#

9

3,170

4,000

12,680 C#*D#*E#*F#

10

8,140

20,000

162,800 C#*D#*E#*F#

11

2,720

14,000

38,080 C#*D#*E#*F#

12

3,200

12,000

38,400 C#*D#*E#*F#

13

21,450

21,450 C#*D#*E#*F#

14

14,920

14,920 C#*D#*E#*F#

15

5,100

3,000

15,300 C#*D#*E#*F#

16

18,850

2,000

37,700 C#*D#*E#*F#

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2

TAPIOLAS

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

GDG52457

Num.
1

m

Text

10,000

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs part proporcional d'increment de formigó en
passos sota calçada fins a cota inferior del paviment
Tipus

TAPIOLAS

[C]

[D]

[E]

11,640

0,500

0,800

[F]

GDK2U020

Num.

u

Text

4,656

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TAPIOLAS

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

FHM3Z002
Num.
1

u

reubicació semàfor 13/200 R/A Leds, columna amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó

Text

Tipus

CASTELLTORT

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Num.

FQ21BC60
Num.

u

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

[D]

[E]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

GHM1OF04

u

u

2,000

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació

F2225632
Num.

8,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
ENLLUMENAT

m3

Text

TAPIOLAS

1,000

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

38,370

0,400

0,600

9,209 C#*D#*E#*F#

2

3,370

0,400

0,600

0,809 C#*D#*E#*F#

3

3,420

0,400

0,600

0,821 C#*D#*E#*F#

4

11,640

0,500

0,800

4,656 C#*D#*E#*F#

2,000

6,000

0,400

0,600

6

CASTELLTORT

5,500

5,000

0,400

0,600

7

2,800

0,400

0,600

0,672 C#*D#*E#*F#

8

3,700

0,400

0,600

0,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
FHM3Z001

TOTAL Fórmula

TAPIOLAS

5

1

[F]

1

1

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
02
09

[C]

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Obra
Capítulo
Activitat

Tipus

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
MOBILIARI URBÀ

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

Text

Text

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

TOTAL AMIDAMENT

6
1

u

4,000
5

01
02
08

GDKZU060

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

2,000

1.005,570
4

9

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

4,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

16

2,880 C#*D#*E#*F#
6,600 C#*D#*E#*F#

26,535

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, col·locat sobre dau de formigó
EUR

EUR
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AMIDAMENTS
7

F228F10F
Num.

m3

17

AMIDAMENTS

Pàg.:

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

6

5,500

0,200

0,400

0,440 C#*D#*E#*F#

7

2,800

0,200

0,400

0,224 C#*D#*E#*F#

Tipus

8

3,700

0,200

0,400

0,296 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

38,370

0,400

0,250

3,837 C#*D#*E#*F#

2

3,370

0,400

0,250

0,337 C#*D#*E#*F#

3

11,640

0,500

0,500

2,910 C#*D#*E#*F#

4

3,420

0,400

0,250

0,342 C#*D#*E#*F#

2,000

6,000

0,400

0,250

1,200 C#*D#*E#*F#

Num.

6

5,500

5,000

0,400

0,250

2,750 C#*D#*E#*F#

1

reposició bàculs mal estat

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

7

2,800

0,400

0,250

0,280 C#*D#*E#*F#

2

nou punts enllumenat

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

8

3,700

0,400

0,250

0,370 C#*D#*E#*F#

1

5

Text

Pàg.:

TAPIOLAS

CASTELLTORT

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
12

FHM31L8A

u

Text

4,734

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT
8

GGD2322D
Num.
1

u

Text

12,026

Tipus

columnes

[C]

[D]

[E]

[F]

14,000

FG31H554
Num.

m

Tipus

3,000

6,000

18,000 C#*D#*E#*F#

2

4,500

3,000

13,500 C#*D#*E#*F#

3

215,000

215,000 C#*D#*E#*F#

4

220,000

220,000 C#*D#*E#*F#

38,370

38,370 C#*D#*E#*F#

7

3,370

3,370 C#*D#*E#*F#

8

3,420

3,420 C#*D#*E#*F#

CASTELLTORT

TAPIOLAS

[E]

FHGACI03
Num.

u

Text

[F]

1

[C]

[D]

[E]

14

TOTAL Fórmula

[F]

14,000

1

Num.

m3

13,000 C#*D#*E#*F#

Text

13,000

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
Tipus

TAPIOLAS

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,370

3,370 C#*D#*E#*F#

3

3,420

3,420 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

6

CASTELLTORT

5,500

5,500 C#*D#*E#*F#

7

2,800

2,800 C#*D#*E#*F#

8

3,700

3,700 C#*D#*E#*F#

FDKZ3154

u

Text

59,160

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
Tipus

castelltort

[C]

[D]

[E]

[F]

13,000

TOTAL Fórmula

13,000 C#*D#*E#*F#

14,000

38,370

0,200

0,400

3,070 C#*D#*E#*F#

2

3,370

0,200

0,400

0,270 C#*D#*E#*F#

3

3,420

0,200

0,400

0,274 C#*D#*E#*F#

2,000

0,200

0,400

0,160 C#*D#*E#*F#

CASTELLTORT

m

TOTAL Fórmula

38,370 C#*D#*E#*F#

Num.

14,000 C#*D#*E#*F#

[E]

5

[F]

38,370

5

15

[D]

TAPIOLAS

[E]

13,000

TOTAL Fórmula

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[C]

1

Text

[C]

2

1

F9365B11

Tipus

511,660

TOTAL AMIDAMENT
11

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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 mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

castelltort

FDGZU010
Num.

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del mateix.
Tipus

1

Text

TOTAL Fórmula

7,000

TOTAL AMIDAMENT

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

TOTAL AMIDAMENT
10

u

14,000

[D]

6

FDK282C9

Num.

[C]

1

Text

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

13

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

18

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
16

GG380707
Num.

EUR

Text

m

13,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

10,000

0,500

5,000 C#*D#*E#*F#

2

4,000

0,500

2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

19

AMIDAMENTS

Pàg.:

14

TOTAL AMIDAMENT
17

GDG5Z001
Num.
1

m

7,000

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x18 cm amb sorra de riu.

Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

2

3,370

3,370 C#*D#*E#*F#

3

3,420

3,420 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

5,500

5,500 C#*D#*E#*F#

6
7

2,800

8

GG3809U2
Num.
1

m

Tipus

soterrament linia aeria

[C]

[D]

[E]

0,000

16

0,000

FRZ21C23

u

Text

Tipus

1

TAPIOLAS

3

CASTELLTORT

[F]

38,370

4

[C]

[D]

[E]

[F]

3

FR612453

u

TOTAL Fórmula

38,370 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

4

C#*D#*E#*F#

Num.

Text

4,000 C#*D#*E#*F#

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

TAPIOLAS

3

CASTELLTORT

4

38,370

28,000

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1

01
02
10

F7BCOF01

Num.
1

Text

DRENATGE

m

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
JARDINERIA

4

Num.

Sistema para-arrels per evitar el creixement de les arrels cap al panot, format per una làmina de polietilé d'alta
intensitat 60 cm de profunditat amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent. Fixat al terreny o la
instal.lació existent.
Tipus

[C]

[D]

61,280

2,000

2

[E]

[F]

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

JARDINERIA

4

TAPIOLAS

5

2,000

46,460 C#*D#*E#*F#

18,590

2,000

37,180 C#*D#*E#*F#
0,000

7

0,000
34,490

10

13,650

11

114,470

12
13

70,210
13,650

2,000

3

CASTELLTORT

4

5

FR3P9141

1

3

m3

Text

[D]

[E]

[F]

68,980 C#*D#*E#*F#
228,940 C#*D#*E#*F#
70,210 C#*D#*E#*F#
13,650 C#*D#*E#*F#
EUR

5

TOTAL Fórmula

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#
28,000

Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

JARDINERAS CONTINUAS
C#*D#*E#*F#
TAPIOLAS

4

13,650 C#*D#*E#*F#
2,000

TAPIOLAS

[C]

2

0,000
CASTELLTORT

Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l
Tipus

1

Num.

23,230

6

9

Text

28,000

TOTAL AMIDAMENT

122,560 C#*D#*E#*F#
0,000

8

u

TOTAL Fórmula

0,000

3

FR44823C

TOTAL Fórmula

16,000

TOTAL AMIDAMENT
Obra
Capítulo
Activitat

TOTAL Fórmula

4,000

TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL AMIDAMENT

671,590

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma
o cautxú

59,160

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Text

15

Num.

3,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

2

2,800 C#*D#*E#*F#

3,700

69,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

38,370 C#*D#*E#*F#

CASTELLTORT

2,000

TOTAL Fórmula

38,370

5

TAPIOLAS

[C]

34,980

20

CASTELLTORT

12,130

1,000

12,130 C#*D#*E#*F#

9,440

1,000

9,440 C#*D#*E#*F#

18,660

1,000

37,320 C#*D#*E#*F#

1,000

6,570 C#*D#*E#*F#

1,000

130,080 C#*D#*E#*F#

39,370

1,000

39,370 C#*D#*E#*F#

6,570

1,000

6,570 C#*D#*E#*F#

6

6,570

7

65,040

8
9

2,000
2,000

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
18,950

2,000

1,000

37,900 C#*D#*E#*F#

6

11

13,300

1,000

1,000

13,300 C#*D#*E#*F#

12

3,500

1,000

1,000

Pàg.:

CASTELLTORT

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

7

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

3,500 C#*D#*E#*F#

8

53,300

53,300 C#*D#*E#*F#

13

4,000

1,000

1,000

4,000 C#*D#*E#*F#

9

53,300

53,300 C#*D#*E#*F#

14

3,500

1,000

1,000

3,500 C#*D#*E#*F#

10

13,300

13,300 C#*D#*E#*F#

15

3,500

1,000

1,000

3,500 C#*D#*E#*F#

11

13,300

13,300 C#*D#*E#*F#

17

-28

-28 C#*D#*E#*F#

12

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

13

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

14

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

15

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

16

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

FR3P2211
Num.

m3

Text

Tipus

1

TAPIOLAS

3

CASTELLTORT

279,180

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

4

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

0,800

3,200 C#*D#*E#*F#

16,000

0,800

12,800 C#*D#*E#*F#

8,000

0,800

6,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

AMIDAMENTS

10

TOTAL AMIDAMENT
6

21

FD5A1205
Num.
1

m

Text

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
9

TAPIOLAS

2

[C]

[D]

[E]

[F]

FJS51662

Num.

22,400

1

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Tipus

TOTAL Fórmula

m

Text

218,200

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos
Tipus

TAPIOLAS

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

2

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

3

9,500

9,500 C#*D#*E#*F#

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

4

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

5

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

9,500

9,500 C#*D#*E#*F#

6

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

4

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

7

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

8

53,300

53,300 C#*D#*E#*F#

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

9

53,300

53,300 C#*D#*E#*F#

CASTELLTORT

7

CASTELLTORT

8

53,300

53,300 C#*D#*E#*F#

10

13,300

13,300 C#*D#*E#*F#

9

53,300

53,300 C#*D#*E#*F#

11

13,300

13,300 C#*D#*E#*F#

10

13,300

13,300 C#*D#*E#*F#

12

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

11

13,300

13,300 C#*D#*E#*F#

13

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

12

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

14

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

13

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

15

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

14

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

16

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

15

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

17

40,000

40,000 C#*D#*E#*F#

16

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

3

6

F7B451B0
Num.
1

Text

TAPIOLAS

m2

218,200

10

FJS5A661

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

22

TOTAL Fórmula

Num.

Text

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

1

TAPIOLAS

2

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

3

CASTELLTORT

3

9,500

9,500 C#*D#*E#*F#

4

4

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

EUR

u

264,200

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, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

23

AMIDAMENTS

FRZ2Z001

Num.

u

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castany tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm
de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

28,000

FJS5X001
Num.

u

Tipus

1

TAPIOLAS

3

CASTELLTORT

4

[C]

[D]

[E]

GJMBU110

u

GJM4U020

GDK254F3

GDKZ3154

[F]

TOTAL Fórmula

0,485 C#*D#*E#*F#
0,485

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
GESTIO DE RESIDUS

TOTAL Fórmula

1

YPAR0001

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

1

u

28,000

Text

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
Tipus

[C]

[D]

[E]

0,485

[F]

TOTAL Fórmula

0,485 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

0,485

1,000

1,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

u

1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

PA

1,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
NETEJA FINAL

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE LES OBRES DE LA FASE B
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo
Activitat

[F]

[E]

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat

01
02
11

YPAN0002

[D]

0,485

01
02
13

Num.

AMIDAMENT DIRECTE

1

[C]

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s, per a un
diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de 4-20 mA, RS232, amb display de 2
línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani, cabal total i velocitat

u

Obra
Capítulo
Activitat

Tipus

Obra
Capítulo
Activitat

16,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
16

28,000

16,000

AMIDAMENT DIRECTE
15

Text

TOTAL AMIDAMENT

4,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
14

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA

1

4,000

TOTAL AMIDAMENT
13

Num.

PA

TOTAL Fórmula

Instal.lació Kit ventilació tipus Rootrain Urban de la marca Greenleaf o equivalent. Tub DN600mm 3,00m, amb
TE, reixa i adaptador per reg automatitzat. Soterrat

Text

YPAS0001

28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

24

28,000
1

11

Pàg.:

01
02
12

1,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE B
FASE B
SEGURETAT I SALUT
EUR

EUR

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara
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Pàg.:

1

Pàg.:

2

P-14

F7B451B0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir
(DOS EUROS)

2,00

€

P-15

F7BCOF01

m

Sistema para-arrels per evitar el creixement de les arrels cap al panot, format per una làmina
de polietilé d'alta intensitat 60 cm de profunditat amb nervis tipus Reroot de la marca
Greenleaf o equivalent. Fixat al terreny o la instal.lació existent.
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

17,48

€

€

P-16

F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

80,57

€

4,65

€

P-17

F965A4C5

m

22,59

€

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

7,82

€

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18

F965A6E5

m

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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
(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

26,19

€

P-19

F981OF01

m2

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16 botons grans, de 25 mm
de diametre i 5 mm d'alçada, col.locats
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

74,82

€

P-20

F985150D

m

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

35,32

€

P-21

F991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat
decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat
sobre base de formigó
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

158,69

€

P-22

F9E1321N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

36,94

€

P-1

F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

4,30

€

P-2

F2194JK1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

15,61

€

P-3

F2194XJ1

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

15,98

P-4

F219FBA0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5

F21DQU02

u

P-6

F21H1A41

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 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
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

144,47

€

P-7

F21HS001

u

Desmuntatge de semàfor 13/200 r/a leds, columna, accessoris i elements de subjecció,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

41,69

€

P-8

F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

4,50

€

P-9

F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

7,50

€

P-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)
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

172,45

€

P-11

F2225632

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

17,65

€

P-23

F9E1Z001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

38,51

€

P-12

F2226123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

10,35

€

P-24

F9F2OF04

m2

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

46,09

€

P-13

F228F10F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM
(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

10,27

€

P-25

FBA1E012

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina autopropulsada
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

0,96

€
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3

Pàg.:

4

P-26

FBA27112

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

4,97

€

P-40

FHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

582,80

€

P-27

FBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

12,26

€

P-41

FHM3Z001

u

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint,
d'un braç amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó
(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

140,53

€

P-28

FBB11251

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

61,22

€

P-42

FHM3Z002

u

reubicació semàfor 13/200 R/A Leds, columna amb base platina i porta, col·locat sobre dau
de formigó
(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

140,53

€

P-29

FBB21201

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

69,46

€

P-43

FJS51662

m

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,94

€

P-30

FBBZ2320

m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

19,65

€
P-44

FJS5A661

u

9,96

€

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

24,78

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, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-45

FJS5X001

u

27,60

€

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

42,71

Instal.lació Kit ventilació tipus Rootrain Urban de la marca Greenleaf o equivalent. Tub
DN600mm 3,00m, amb TE, reixa i adaptador per reg automatitzat. Soterrat
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-46

FQ21BC60

u

72,19

€

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

122,49

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques
(SETANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-47

FR3P2211

m3

38,41

€

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter
(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

73,49

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
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-48

FR3P9141

m3

35,80

€

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,34

Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-49

FR44823C

u

199,45

€

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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 mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

89,61

Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-50

FR612453

u

62,89

€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

33,74

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-51

FRZ21C23

u

21,36

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub
(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

3,21

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-52

FRZ2Z001

u

42,72

€

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del mateix.
(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

9,07

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castany tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31

P-32

P-33

P-34

P-35

P-36

P-37

P-38

P-39

FD5A1205

FD5A1805

FD5JCF0E

FD5ZBJA4

FDGZU010

FDK282C9

FDKZ3154

FG31H554

FHGACI03

m

m

u

u

m

u

u

m

u

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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P-53

G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-54

G21B4001

u
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5

0,41

€

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

33,15

€

P-55

G2R350A9

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 menys de 15 km
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

4,90

€

P-56

G45C18G3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(CENT UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

101,90

€

P-57

G9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

57,17

€

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

5,30

P-58

P-59

G9H1U750

G9H3OF01

t

u

Trasllat equip asfaltat
(TRES MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

3.151,26

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

0,35

€

P-61

G9Z4M616

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

3,32

€

P-62

GBB4B200

m2

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

298,57

€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs part
proporcional d'increment de formigó en passos sota calçada fins a cota inferior del paviment
(VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

21,01

P-63

GDG52457

m

GDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

32,12

€

P-68

GDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

189,72

€

P-69

GG380707

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

10,04

€

P-70

GG3809U2

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

7,45

€

P-71

GGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

57,56

€

P-72

GHM1OF04

u

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació
(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

577,73

€

P-73

GJM4U020

u

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada,
inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat
(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

244,86

€

P-74

GJMBU110

u

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0
a 15 m/s, per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de
4-20 mA, RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani,
cabal total i velocitat
(SIS MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

6.502,47

€

P-75

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
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

2,95

€

P-76

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

55,11

€

P-77

HBB11251

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

61,16

€

€

G9J13J30

6

P-67

€

P-60

Pàg.:

€

P-64

GDG5Z001

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x18 cm amb sorra de riu.
(DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

18,01

€

P-78

HBB21201

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

62,14

€

P-65

GDK254F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

52,73

€

P-79

HBBZ1111

m

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs
(ONZE EUROS)

11,00

€

P-66

GDK2U020

u

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

225,90

€

P-80

HBC12900

u

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària
(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

32,02

€
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P-81

HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-82

HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-83

J2VG1000

u

P-84

M9RZU011

P-85

7

6,26

€

45,49

€

Cala amb retroexcavadora
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

166,62

€

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència
(CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

150,48

€

MBBY0001

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3
m com a màxim amb mitjans manuals
(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

12,08

€

P-86

YPA00F3

PA

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de fresadora
(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200,00

€

P-87

YPAN0002

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE LES OBRES DE LA
FASE B
(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)

470,00

€

P-88

YPAR0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

1.652,67

€

P-89

YPAS0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
(VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

8.285,71

€

Agost de 2018
Els Enginers autors del projecte,

Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

F2191305

F2194JK1

F2194XJ1

F219FBA0

F21DQU02

F21H1A41

F21HS001

F21Q2501

F21QQB01

F21R11A5

m

m2

m2

m

u

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Altres conceptes

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 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
Altres conceptes

u

Desmuntatge de semàfor 13/200 r/a leds, columna, accessoris i elements de subjecció,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

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)

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo

B2RA9SB0

t

F2225632

m3

F2226123

F228F10F

F7B451B0

m3

m3

m2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.:

Pàg.:

2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2
Altres conceptes

0,56100
1,43900

€
€

Sistema para-arrels per evitar el creixement de les arrels cap al panot, format per una làmina
de polietilé d'alta intensitat 60 cm de profunditat amb nervis tipus Reroot de la marca
Greenleaf o equivalent. Fixat al terreny o la instal.lació existent.

17,48

€

m

Barrera antiarrels amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent, h=60c
Altres conceptes

12,00000
5,48000

€
€

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

80,57

€

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
Altres conceptes

62,85300
17,71700

€
€

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

22,59

€

1

4,30

€

4,30000

€

B7B151B0

P-15

15,61

€

15,61000

€

15,98

€

15,98000

€

4,65

€

4,65000

€
€

7,82000

€

144,47

€

144,47000

€

41,69

€

€

4,50

€

4,50000

€

7,50

€

7,50000

€

172,45

€

F9365B11
B064100C

P-17

P-18
41,69000

m

BRZ26

P-16

7,82

F7BCOF01

m2

P-19

F965A4C5

m3

m

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

0,06357

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

2,51372

€

B965A4C0

m

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8
Altres conceptes

4,59900
15,41371

€
€

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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

26,19

€

F965A6E5

m

B965A6E0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1

5,61750

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

3,39352

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,09686
17,08212

€
€

F981OF01

m2

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16 botons grans, de 25 mm
de diametre i 5 mm d'alçada, col.locats

74,82

€

BOTONS PODOTÀCTILS FABRICATS AMB POLIETILÈ REFORÇATS AMB FIBRE
Altres conceptes

44,55000
30,27000

€
€

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

35,32

€

B981OF01

UT

32,25000

€

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a
Altres conceptes

6,75000
133,45000

€
€

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes

17,65

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

0,06947

€

17,65000

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

6,47283

€

10,35

€

B9851500

m

Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm

8,68350
20,09420

€
€

10,35000

€

158,69

€

10,27

€

10,27000

€

2,00

€

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM
Altres conceptes
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

P-20

F985150D

m

Altres conceptes
P-21

F991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat
decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat
sobre base de formigó

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

B991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb aca
Altres conceptes

5,80400
122,13000
30,75600

€
€
€
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P-22

F9E1321N

m2

Pàg.:

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

P-24

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre

B0512401

t

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

0,32023

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B0111000

m3

Aigua

F9E1Z001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

€

0,00167
29,67360

€
€

38,51

€

B9E1Z001

m2

Panot gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt

7,66020

€

B0111000

m3

Aigua

0,00167

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,76330

€

B0512401

t

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

0,32023
29,76460

€
€

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

46,09

€

7,65000
38,44000

€
€

0,96

€

F9F2OF04

m2
M2

PAVIMENT PER A INVIDENTS DE 20X20X4 CM

FBA1E012

m
kg

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina autopropulsada
Pintura per a maques vials, dos components, blanca

FBA27112

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

FBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

0,55284
0,40716

€
€

4,97

€

Altres conceptes
P-32

FD5A1805

m

BD5A2G20

m

Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 250 mm de diàmetre

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens
Altres conceptes

P-33

FD5JCF0E

u

€

2,76420
1,17680

€
€

12,26

€

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

B0DF6F0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos

B064300C

m3

B0DZA000

l

P-34

P-35

FD5ZBJA4

u

2,03700

€

7,98789
14,75511

€
€

42,71

€

10,01700

€

10,00720
22,68580

€
€

122,49

€
€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

65,04647

€

Desencofrant

1,54000
54,61457

€
€

73,49

€

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

BD5ZBJA0

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes

50,70000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

1,21080
21,57920

€
€

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,34

€

0,11220
0,22780

€
€

89,61

€

FDGZU010

m
m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Altres conceptes

P-36

€

1,28896

Altres conceptes

BDGZU010
1,02900

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

24,78

4

FDK282C9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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 mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

B0512401

t

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

0,33056

€

BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

5,52840

€

B0111000

m3

Aigua

0,00167

€

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

2,09916
4,63244

€
€

B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
Altres conceptes

9,11915
80,15862

€
€

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,22

€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

33,74

€

PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL
Altres conceptes

43,40000
17,82000

€
€

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

69,46

€

PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'I
Altres conceptes

50,45000
19,01000

€
€

19,65

€

13,28000
6,37000

€
€

Altres conceptes
FBB11251

u

BBM12602

FBB21201
BBM1AHA2

P-30

0,76330

Pàg.:

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

BD5A1B00

Altres conceptes

P-29

m

€

Altres conceptes

P-28

FD5A1205

6,18120

BBA14100

P-27

P-31

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

Altres conceptes

P-26

€

m2

B9F2OF04

P-25

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B9E13200

Altres conceptes
P-23

36,94

3

FBBZ2320
BBMZ1A20

U

u
U

m
m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical
Altres conceptes

P-37

P-38

FDKZ3154

u

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

BDKZ3150

u

FG31H554

m

BG31H550

P-39

FHGACI03

m

u

0,13894

€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d
Altres conceptes

16,45000
17,15106

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,21

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF
Altres conceptes

1,28520
1,92480

€
€

9,07

€

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del mateix.
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Altres conceptes
P-40

P-41

P-42

FHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

BHM31L8A

u

B064500C

m3

FHM3Z001

u

P-44

P-45

P-47

€

582,80

B0331400

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm
Altres conceptes

€
P-49
€

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un br

417,23000

€

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

19,79164
105,72836

€
€

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint,
d'un braç amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó

140,53

€

FR44823C

u

BR44823C

Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l
u

Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l
Altres conceptes

P-50

FR612453

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

40,05000

€

B0111000

m3

Aigua

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

19,79164
80,68836

€
€

BR3P2110

m3

reubicació semàfor 13/200 R/A Leds, columna amb base platina i porta, col·locat sobre dau
de formigó

140,53

€

FHM3Z002

u

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

19,79164

€

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

40,05000
80,68836

€
€

2,94

€

FJS51662

m

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

0,02000

€

BJS51660

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte
Altres conceptes

1,18650
1,73350

€
€

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, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

9,96

€

FJS5A661

u

BJS51660

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte

3,39000

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,02400
6,54600

€
€

Instal.lació Kit ventilació tipus Rootrain Urban de la marca Greenleaf o equivalent. Tub
DN600mm 3,00m, amb TE, reixa i adaptador per reg automatitzat. Soterrat

27,60

€

Kit sistema de ventilació i reg tipus Rootrain Urban, de la marca Greenleaf o equivalen
Altres conceptes

20,05000
7,55000

€
€

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

72,19

€

FJS5X001

u

FQ21BC60

u

u

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport
Altres conceptes

55,91000
16,28000

€
€

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

38,41

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'
Altres conceptes

30,16860
8,24140

€
€

Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

35,80

€

m3

u

Estaca de fusta de castany tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàm
Altres conceptes

12,00000
8,99000

€
€

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castany tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

42,72

€

P-53

G219Q200

P-54

G21B4001

0,74000

€

Estaca de fusta de castany tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàm
Altres conceptes

24,00000
17,98000

€
€

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Altres conceptes

0,41
0,41000

€
€

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions
Altres conceptes

33,15

€

33,15000

€

4,90

€

4,90000

€

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

101,90

€

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m
Altres conceptes

67,11600
34,78400

€
€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,17

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
Altres conceptes

50,41000
6,76000

€
€

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
Altres conceptes

5,30

€

5,30000

€

m3

m3
m3

t

B9H11251

G9H1U750

€

€

u

P-58

62,89

0,37000

BRZ21C19

G9H11251

€
€

€

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

P-57

188,16000
11,29000

21,36

u

G45C18G3

€

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

BRZ21C19

G2R350A9

199,45

€
€

u

P-55

€
€

8,73360
53,88920

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

u

28,56893
7,23107

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de
Altres conceptes

u

FRZ2Z001

6

€

BRZ22510

B065960C

u

FR3P9141

FRZ21C23

Pàg.:

0,26720

BRZ22510

P-56

BQ21BC60

m3

P-51

P-52

BFYB2305

BR3P2210

P-48

9,07000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BHWM3000

BRZ25

P-46

5

40,05000

Altres conceptes
P-43

Pàg.:

t

t

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 menys de 15 km
Altres conceptes
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P-59

G9H3OF01

u

Pàg.:

Trasllat equip asfaltat

3.151,26
3.151,26000

€
€

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2

0,35

€

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti
Altres conceptes

0,18400
0,16600

€
€

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,32

€

Sense descomposició
P-60

G9J13J30

m2

B0552100

P-61

G9Z4M616

kg

m2

B0B34254

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5

2,12400

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,02153
1,17447

€
€

Altres conceptes
P-62

GBB4B200

m2

BBM35600

P-63

P-64

GDG52457

m2

m

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

298,57

€

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de l
Altres conceptes

263,83000
34,74000

€
€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 60x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs part
proporcional d'increment de formigó en passos sota calçada fins a cota inferior del paviment

21,01

€

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

B060U310

M3

GDG5Z001

m

B0315600

t

BG22TH10

P-65

GDK254F3

m

u

€

FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒ
Altres conceptes

4,76400
12,00400

€
€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x18 cm amb sorra de riu.

18,01

€

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

2,82096

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

3,36000
11,82904

€
€

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

52,73

€

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

7,86060

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE

1,44018

€

B0DF7G0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,04728

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,20740
42,17454

€
€

225,90

€

u

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P-68

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

BDKZ3150

u

GDKZU060

u

0,13894

€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d
Altres conceptes

16,45000
15,53106

€
€

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

189,72

€

BDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2
Altres conceptes

P-69

GG380707

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BG380700

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2
Altres conceptes

P-70

GG3809U2

m

P-71

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

BG38U035

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

P-72

P-73

GGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

€

1,69320
54,95680

€
€

10,04

€

0,15000

€

0,60180
9,28820

€
€

7,45

€

0,16128

€

1,31000
5,97872

€
€

57,56

€

u

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3

42,94000

€

BGYD2000

u

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra
Altres conceptes

4,12000
10,50000

€
€

Sense descomposició

577,73
577,73000

€
€

244,86

€

203,64000
41,22000

€
€

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0
a 15 m/s, per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de
4-20 mA, RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani,
cabal total i velocitat

6.502,47

€

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocita
Altres conceptes

5.906,44000
596,03000

€
€

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

2,95

€

GHM1OF04

GJM4U020

u

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació

u

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada,
inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat
u

GJMBU110

u

BJMBU110

P-75

133,07000

BGD23220

Purgador automàtic de fundició de 60 mm DN, per a embridar
Altres conceptes

P-74

8

H6AA2111

u

m

B0DZA000

l

Desencofrant

1,45750

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,15000

€

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150

0,77000

€

B060U320

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

59,21120

€

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per
Altres conceptes

0,03600
2,14400

€
€

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

6,52340

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

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

55,11

€

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

32,28000
22,83000

€
€

Altres conceptes

4,41000
151,14790

€
€

32,12

€

P-76

HBB11111
BBL11102

P-67

Pàg.:

B0710150

BJM4U020

B064300C

GDK2U020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Altres conceptes
4,24200

Altres conceptes
P-66

7

GDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

u
u
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-77

HBB11251

u

BBL12602

P-78

HBB21201

u

u

BBL1AHA2

P-79

HBBZ1111

u

m

BBLZ2112

P-80

HBC12900

m

u

BBC12902

P-81

P-82

HBC1A081

Pàg.:

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

61,16

€

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

37,98000
23,18000

€
€

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

62,14

€

Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
Altres conceptes

38,91000
23,23000

€
€

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

11,00

€

Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2
Altres conceptes

5,16000
5,84000

€
€

32,02

€

29,71000
2,31000

€
€

6,26

€

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària
u

m

Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat
Altres conceptes
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

m

Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut

4,55000

€

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal
Altres conceptes

0,06960
1,64040

€
€

45,49

€

41,93000
3,56000

€
€

166,62

€

157,19000
9,43000

€
€

150,48

€

38,50000
111,98000

€
€

HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs
u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut
Altres conceptes

J2VG1000

u

BVA21000

Cala amb retroexcavadora
u

Cala amb retroexcavadora
Altres conceptes

P-84

M9RZU011

u

B0715000

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència
kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Altres conceptes

P-85

MBBY0001

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Agost de 2018

BBC1A000

BBC1C000

P-83

9

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3
m com a màxim amb mitjans manuals
Altres conceptes

12,08

€

12,08000

€

P-86

YPA00F3

PA

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de fresadora
Sense descomposició

1.200,00
1.200,00000

€
€

P-87

YPAN0002

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE LES OBRES DE LA
FASE B
Sense descomposició

470,00

€

470,00000

€

P-88

YPAR0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
Sense descomposició

1.652,67
1.652,67000

€
€

P-89

YPAS0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
Sense descomposició

8.285,71
8.285,71000

€
€

Els Enginers autors del projecte,

Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.

Pàg.:

10

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

PRESSUPOST
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

01

SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL

1 H6AA2111

m

1

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 (P - 75)

2,95

295,780

2

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

62,14

2,000

124,28

3 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 76)

55,11

2,000

110,22

4 HBB11251

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

61,16

2,000

122,32

5 HBBZ1111

m

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 79)

11,00

15,600

171,60

6 HBC12900

u

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària (P - 80)

32,02

30,000

960,60

7 HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)

6,26

60,000

375,60

8 HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)

45,49

8,000

363,92

9 YPA0OF02

PA

Partida alçada a justificar manteniment abalissament d'obres (P - 0)

1.500,00

1,000

1.500,00

01.02.01

11 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 - 10)

172,45

25,000

4.311,25

12 F2226123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 12)

10,35

279,380

2.891,58

13 F21HS001

u

Desmuntatge de semàfor 13/200 r/a leds, columna, accessoris i
elements de subjecció, 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 - 7)

41,69

4,000

166,76

14 F21QQB01

u

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 9)

7,50

16,000

120,00

15 G2R350A9

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 menys de 15 km (P - 55)

4,90

406,219

1.990,47

872,55

u

Activitat

Pàg.:
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P 6)

2 HBB21201

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Activitat

01.02.02

44.832,16

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

03

SERVEIS AFECTATS

4.601,09

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

02

TREBALLS PREVIS

1 M9RZU011

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter d'alta resistència (P - 84)

150,48

15,000

2.257,20

2 J2VG1000

u

Cala amb retroexcavadora (P - 83)

166,62

8,000

1.332,96

TOTAL
1 F219FBA0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 4)

4,65

1.974,490

9.181,38

2 F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

4,30

471,670

2.028,18

3 F2194JK1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

15,61

776,570

12.122,26

Activitat

01.02.03

3.590,16

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

04

DRENATGE

1 FD5A1805

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 32)

42,71

61,280

2.617,27

2 FD5JCF0E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 33)

122,49

10,000

1.224,90

3 FD5ZBJA4

u

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg
de pes i col·locada amb morter (P - 34)

73,49

10,000

734,90

4 F228F10F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM (P - 13)

10,27

36,961

379,59

4 F2194XJ1

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

15,98

525,060

8.390,46

5 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 53)

0,41

353,950

145,12

6 F21DQU02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

7,82

14,000

109,48

7 G21B4001

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 54)

33,15

17,000

563,55

8 F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 8)

4,50

5,000

22,50

5 F2225632

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 11)

17,65

45,960

811,19

9 YPA00F3

PA

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de
fresadora (P - 86)

1.200,00

1,000

1.200,00

6 F9365B11

m3

80,57

6,128

493,73

10 F21H1A41

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior

144,47

11,000

1.589,17

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

EUR

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

Activitat

Pàg.:

01.02.04

6.261,58

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

06

PAVIMENTS

1 F965A6E5

2 F9F2OF04

m

m2

3

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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)

26,19

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4
ratlles. col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 24)

46,09

670,100

121,080

17.549,92

m2

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16
botons grans, de 25 mm de diametre i 5 mm d'alçada, col.locats (P 19)

74,82

91,420

6.840,04

4 G9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 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 - 57)

57,17

198,363

11.340,41

5 G9J13J30

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 60)

0,35

2.487,770

870,72

6 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

80,57

164,904

13.286,32

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 22)

36,94

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 20)

35,32

8 F985150D

m2

m

1.560,020

105,96

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 23)

38,51

674,160

25.961,90

10 F991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris
granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100
cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó (P 21)

158,69

28,000

4.443,32

m3

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 56)

101,90

134,832

13.739,38

12 G9Z4M616

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 61)

3,32

674,160

2.238,21

5,30

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb
equip de transferència autopropulsat tipus sitja mòbil (P - 58)

14 G9H3OF01

u

Trasllat equip asfaltat (P - 59)

15 F965A4C5

m

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada
peatonal A4 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5
MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10
a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero (P - 17)

TOTAL
Obra

Activitat

01.02.06
01

SENYALITZACIÓ

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals (P - 85)

12,08

33,000

398,64

2 FBB21201

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 29)

69,46

16,000

1.111,36

3 FBB11251

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 28)

61,22

4,000

244,88

4 GBB4B200

m2

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA2, fixat al suport (P 62)

298,57

1,000

298,57

5 FBBZ2320

m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra formigonat (P - 30)

19,65

78,000

1.532,70

6 FBA27112

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual (P - 26)

4,97

318,250

1.581,70

7 FBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 27)

12,26

23,818

292,01

8 FBA1E012

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de
10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada (P - 25)

0,96

1.005,570

965,35

9 FHM3Z002

u

reubicació semàfor 13/200 R/A Leds, columna amb base platina i
porta, col·locat sobre dau de formigó (P - 42)

140,53

4,000

562,12

Activitat

1.031,84

3.151,26

1,000

3.151,26

22,59

21,740

491,11

01.02.07
01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

08

MOBILIARI URBÀ

u

Activitat

EUR

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 46)

72,19

8,000

01.02.08

577,52

577,52

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

09

ENLLUMENAT

1 FHM3Z001

u

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m
d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, col·locat
sobre dau de formigó (P - 41)

140,53

10,000

1.405,30

2 GDG52457

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 60x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, inclòs part proporcional d'increment de
formigó en passos sota calçada fins a cota inferior del paviment (P 63)

21,01

4,656

97,82

3 GDK2U020

u

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de

225,90

2,000

451,80

164.258,11
Presupuesto ECAO31702018 FASE B

6.987,33

Obra

TOTAL

194,686

4

1 MBBY0001

1 FQ21BC60

11 G45C18G3

t

FASE B

07

57.627,14

9 F9E1Z001

13 G9H1U750

02

Activitat

TOTAL
3,000

Pàg.:

Capítulo

5.580,58

3 F981OF01

7 F9E1321N

PRESSUPOST

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

5

formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 66)
4 GDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 68)

189,72

2,000

379,44

5 GHM1OF04

u

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació (P - 72)

6 F2225632

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 11)

577,73

1,000

577,73

17,65

26,535

468,34

7 F228F10F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM (P - 13)

10,27

12,026

123,51

8 GGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 71)

57,56

14,000

805,84

9 FG31H554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 38)

3,21

511,660

1.642,43

10 FHGACI03

u

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del
mateix. (P - 39)

9,07

14,000

126,98

11 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

80,57

4,734

381,42

12 FHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 40)

582,80

7,000

4.079,60

13 FDK282C9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P 36)

89,61

13,000

1.164,93

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 35)

0,34

14 FDGZU010

m

59,160

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 37)

33,74

13,000

438,62

16 GG380707

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 69)

10,04

7,000

70,28

17 GDG5Z001

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x18
cm amb sorra de riu. (P - 64)

18,01

59,160

1.065,47

18 GG3809U2

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 70)

7,45

38,370

285,86

Activitat

01.02.09
01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

10

JARDINERIA

1 F7BCOF01

2 FRZ21C23

m

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 50)

62,89

28,000

1.760,92

4 FR44823C

u

Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor de 80 l (P - 49)

199,45

28,000

5.584,60

5 FR3P9141

m3

Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 48)

35,80

279,180

9.994,64

6 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 (P - 47)

38,41

22,400

860,38

7 FD5A1205

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 31)

24,78

218,200

5.407,00

8 F7B451B0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 14)

2,00

218,200

436,40

9 FJS51662

m

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 43)

2,94

264,200

776,75

10 FJS5A661

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,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P 44)

9,96

28,000

278,88

11 FRZ2Z001

u

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castany tractada
en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 52)

42,72

28,000

1.196,16

12 FJS5X001

u

Instal.lació Kit ventilació tipus Rootrain Urban de la marca Greenleaf o
equivalent. Tub DN600mm 3,00m, amb TE, reixa i adaptador per reg
automatitzat. Soterrat (P - 45)

27,60

28,000

772,80

13 GJMBU110

u

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de
llegir una velocitat de 0 a 15 m/s, per a un diàmetre de canonada de
25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de 4-20 mA, RS232, amb
display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani,
cabal total i velocitat (P - 74)

6.502,47

1,000

6.502,47

14 GJM4U020

u

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i
col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat (P - 73)

244,86

1,000

244,86

15 GDK254F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 65)

52,73

1,000

52,73

16 GDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 67)

32,12

1,000

32,12

TOTAL

Sistema para-arrels per evitar el creixement de les arrels cap al panot,
format per una làmina de polietilé d'alta intensitat 60 cm de profunditat
amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent. Fixat al
terreny o la instal.lació existent. (P - 15)

17,48

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú (P - 51)

21,36

671,590

Activitat

01.02.10

46.238,18

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

11

NETEJA FINAL

11.739,39
1 YPAN0002

28,000

6

u

13.585,48

Obra

Pàg.:

3 FR612453

20,11

15 FDKZ3154

TOTAL

PRESSUPOST

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE
LES OBRES DE LA FASE B (P - 87)

470,00

1,000

470,00

598,08
TOTAL

EUR

Activitat

01.02.11

470,00

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE B

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

Capítulo

02

FASE B

Activitat

12

SEGURETAT I SALUT

1 YPAS0001

TOTAL

PA

Activitat

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA (P - 89)

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

02

FASE B

Activitat

13

GESTIO DE RESIDUS

Activitat

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE
RESIDUS DE L'OBRA (P - 88)
01.02.13

4.018,57

4.018,57

Capítulo

TOTAL

0,485

01.02.12

Obra

1 YPAR0001

8.285,71

7

1.652,67

0,485

801,54

801,54

EUR
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RESUM DEL PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Activitat
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat

01.02.01

SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL

4.601,09
44.832,16

Activitat

01.02.02

TREBALLS PREVIS

Activitat

01.02.03

SERVEIS AFECTATS

Activitat

01.02.04

DRENATGE

6.261,58

Activitat

01.02.06

PAVIMENTS

164.258,11

Activitat

01.02.07

SENYALITZACIÓ

6.987,33

Activitat

01.02.08

MOBILIARI URBÀ

577,52

Activitat

01.02.09

ENLLUMENAT

13.585,48

Activitat

01.02.10

JARDINERIA

46.238,18

Activitat

01.02.11

NETEJA FINAL

3.590,16

470,00

Activitat

01.02.12

SEGURETAT I SALUT

4.018,57

Activitat

01.02.13

GESTIO DE RESIDUS

801,54

Capítulo

01.02

FASE B

296.221,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
296.221,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo

01.02

FASE B

296.221,72

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

296.221,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
296.221,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE B

296.221,72
296.221,72

EUR

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

PRESSUPOST PER CONTRACTE

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE B

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

296.221,72

13 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 296.221,72.............................................................

38.508,82

6 % DESPESES GENERALS SOBRE 296.221,72..............................................................

17.773,30

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 352.503,84...............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quatre-cents vint-i-sis mil cinc-cents vint-i-nou euros amb seixanta-cinc cèntims

Agost de 2018
Els Enginers autors del projecte,

Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.

352.503,84

74.025,81
426.529,65
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AMIDAMENTS
Obra
Capítulo
Activitat

Pàg.:
01
03
01

1

AMIDAMENTS
8

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL

HBC1C001
Num.

Pàg.:

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs

Text

Tipus

1

1

H6AA2111
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

193,000

193,000 C#*D#*E#*F#

2

205,000

205,000 C#*D#*E#*F#

HBB21201

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

HBB11251
Num.

u

Text

Tipus

[C]

4,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

4,000

[F]

TOTAL Fórmula

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HBBZ1111
Num.

m

Text

3,000

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

2,600

10,000

[E]

[F]

HBC12900
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

26,000

[F]

HBC1A081
Num.
1

TOTAL Fórmula

40,000

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Text

m

F219FBA0

Partida alçada a justificar manteniment abalissament d'obres

[C]

[D]

[E]

40,000

m

Text

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

36,350

2,000

72,700 C#*D#*E#*F#

19,200

2,000

38,400 C#*D#*E#*F#

3

11,500

2,000

23,000 C#*D#*E#*F#

4

3,800

4,000

15,200 C#*D#*E#*F#

5

66,910

2,000

133,820 C#*D#*E#*F#

6

18,170

2,000

36,340 C#*D#*E#*F#

7

6,800

2,000

13,600 C#*D#*E#*F#

8

4,910

2,000

9,820 C#*D#*E#*F#

9

13,140

2,000

26,280 C#*D#*E#*F#

10

84,390

2,000

168,780 C#*D#*E#*F#

11

4,300

2,000

8,600 C#*D#*E#*F#

12

17,860

2,000

35,720 C#*D#*E#*F#

13

13,760

2,000

27,520 C#*D#*E#*F#

91,490

91,490 C#*D#*E#*F#

16

JARDINERAS

8,190

8,190 C#*D#*E#*F#

17

39,450

39,450 C#*D#*E#*F#

18

12,930

12,930 C#*D#*E#*F#

19

12,930

12,930 C#*D#*E#*F#

20

99,000

99,000 C#*D#*E#*F#

21

41,030

41,030 C#*D#*E#*F#

40,000
TOTAL AMIDAMENT

[F]

2

TOTAL Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
TREBALLS PREVIS

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

10,000

2

15

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària

1

7

TOTAL Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

PA

01
03
02

Num.

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

1

5

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
4

YPA0OF02

TOTAL Fórmula

3,000

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

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

1
HBB11111

[E]

10,000

Obra
Capítulo
Activitat

398,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

[D]

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
2

[C]

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
Tipus

2

40,000

EUR

F2191305
Num.

Text

m

914,800

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

29,040

29,040 C#*D#*E#*F#

2

17,440

17,440 C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C
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AMIDAMENTS

Pàg.:

Pàg.:

58,370

58,370 C#*D#*E#*F#

12

21,410

21,410 C#*D#*E#*F#

4

35,410

35,410 C#*D#*E#*F#

13

6,150

6,150 C#*D#*E#*F#

5

28,430

28,430 C#*D#*E#*F#

14

6,150

6,150 C#*D#*E#*F#

56,080

56,080 C#*D#*E#*F#

22,450

22,450 C#*D#*E#*F#

6

63,840

63,840 C#*D#*E#*F#

15

7

37,410

37,410 C#*D#*E#*F#

16

8

15,380

15,380 C#*D#*E#*F#

9

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

F2194JK1
Num.

m2

Text

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

13,830

13,830 C#*D#*E#*F#

2

18,660

18,660 C#*D#*E#*F#

3

25,800

25,800 C#*D#*E#*F#

4

22,620

22,620 C#*D#*E#*F#

5

7,500

7,500 C#*D#*E#*F#

6

13,260

13,260 C#*D#*E#*F#

7

2,220

2,220 C#*D#*E#*F#

8

54,090

54,090 C#*D#*E#*F#

9

56,080

56,080 C#*D#*E#*F#

10

13,100

13,100 C#*D#*E#*F#

11

2,260

2,260 C#*D#*E#*F#

12

23,450

23,450 C#*D#*E#*F#

13

11,720

11,720 C#*D#*E#*F#

14

30,740

30,740 C#*D#*E#*F#

15

16,350

16,350 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

m2

[C]

[D]

[E]

17,740 C#*D#*E#*F#

9,580

9,580 C#*D#*E#*F#

3

46,010

46,010 C#*D#*E#*F#

4

14,920

14,920 C#*D#*E#*F#

5

48,760

48,760 C#*D#*E#*F#

6

2,140

2,140 C#*D#*E#*F#

7

8,930

8,930 C#*D#*E#*F#

8

6,850

6,850 C#*D#*E#*F#

11

[D]

[E]

[F]

1

4,000

1,500

5,000

30,000 C#*D#*E#*F#

2

4,000

1,500

5,000

30,000 C#*D#*E#*F#

F21DQU02
Num.

u

Text

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

G21B4001
Num.

u

Text

10,000

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

F21Q2501

u

Text

9,000

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

2,140

2,140 C#*D#*E#*F#

3,170

3,170 C#*D#*E#*F#

51,720

51,720 C#*D#*E#*F#

EUR

9

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

YPA00F3

PA

F21H1A41

Num.

u

Text

4,000

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de fresadora

[C]

[D]

[E]

14,000

F21R11A5

u

[F]

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

1,000

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 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
Tipus

1

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
10

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

60,000

TOTAL AMIDAMENT

17,740

JARDINERAS

Tipus

TOTAL Fórmula

2

10

Text

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
[C]

Num.

1

9

6

311,680

[F]

m2

4

324,200

TOTAL AMIDAMENT

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Tipus

G219Q200
Num.

1

F2194XJ1

TOTAL AMIDAMENT
5

297,320

TOTAL AMIDAMENT
4

AMIDAMENTS

3

TOTAL AMIDAMENT
3

3

14,000

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)
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

17,000

F2226123
Num.
1

m3

Text

AMIDAMENTS
22

TOTAL Fórmula

JARDINERAS

[C]

3,500

14

17,000

[D]

[E]

[F]

F21HS001

Num.

TOTAL Fórmula

2

28,780

28,780 C#*D#*E#*F#

2

51,720

51,720 C#*D#*E#*F#

3

21,410

21,410 C#*D#*E#*F#

4

6,150

6,150 C#*D#*E#*F#

5

6,150

6,150 C#*D#*E#*F#

6

56,080

56,080 C#*D#*E#*F#

7

22,450

22,450 C#*D#*E#*F#

8

51,720

51,720 C#*D#*E#*F#

9

56,080

56,080 C#*D#*E#*F#

10

55,030

55,030 C#*D#*E#*F#

u

G2R350A9
Num.

Text

m3

Text

Tipus

CASTELLTORT

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

18,660

0,400

1,300

9,703 C#*D#*E#*F#

2

13,820

0,400

1,300

7,186 C#*D#*E#*F#

3

15,930

0,400

1,300

8,284 C#*D#*E#*F#

4

13,100

0,400

1,300

6,812 C#*D#*E#*F#

Obra
Capítulo
Activitat

1

01
03
03

M9RZU011
Num.

u

6,590

0,400

1,300

3,427 C#*D#*E#*F#

16,350

0,400

1,300

8,502 C#*D#*E#*F#

7

29,940

0,400

1,300

15,569 C#*D#*E#*F#

8

JARDINERAS

[D]

[E]

[F]

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
SERVEIS AFECTATS

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

u

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
16,000

Cala amb retroexcavadora

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

01
03
04

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

TOTAL Fórmula

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència

Text

J2VG1000
Num.

6

[C]

TOTAL AMIDAMENT
2

4,550 C#*D#*E#*F#
557,864

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

5

1,300

2,000

355,570

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 menys de 15 km

1,000

8,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
DRENATGE

28,780

1,300

37,414 C#*D#*E#*F#

9

51,720

1,300

67,236 C#*D#*E#*F#

10

21,410

1,300

27,833 C#*D#*E#*F#

11

6,150

1,300

7,995 C#*D#*E#*F#

12

6,150

1,300

7,995 C#*D#*E#*F#

1

4,700

4,700 C#*D#*E#*F#

13

56,080

1,300

72,904 C#*D#*E#*F#

2

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

14

22,450

1,300

29,185 C#*D#*E#*F#

3

5,800

5,800 C#*D#*E#*F#

15

51,720

1,300

67,236 C#*D#*E#*F#

4

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

16

56,080

1,300

72,904 C#*D#*E#*F#

5

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

17

55,030

1,300

71,539 C#*D#*E#*F#

6

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

18

13,300

1,000

1,000

1,300

17,290 C#*D#*E#*F#

7

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

19

3,500

1,000

1,000

1,300

4,550 C#*D#*E#*F#

8

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

20

4,000

1,000

1,000

1,300

5,200 C#*D#*E#*F#

21

3,500

1,000

1,000

1,300

4,550 C#*D#*E#*F#
EUR

1

FD5A1805
Num.

Text

m

6

Desmuntatge de semàfor 13/200 r/a leds, columna, accessoris i elements de subjecció, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1

TOTAL AMIDAMENT
13

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Tipus

Pàg.:

17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

5

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

FD5JCF0E
Num.

u

Text

0,500

0,200

0,470 C#*D#*E#*F#

2

4,000

0,500

0,200

0,400 C#*D#*E#*F#

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

3

5,800

0,500

0,200

0,580 C#*D#*E#*F#

4

5,000

0,500

0,200

0,500 C#*D#*E#*F#

Tipus

5

5,000

0,500

0,200

0,500 C#*D#*E#*F#

6

3,000

0,500

0,200

0,300 C#*D#*E#*F#

7

5,000

0,500

0,200

0,500 C#*D#*E#*F#

8

5,000

0,500

0,200

0,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

37,500

[F]

10,000

Num.

u

Text

10,000

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

F228F10F
Num.

m3

Text

10,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Obra
Capítulo
Activitat

1

01
03
06

F965A6E5

m

TOTAL Fórmula

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
PAVIMENTS

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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

1

4,700

0,500

1,200

2,820 C#*D#*E#*F#

4,000

0,500

1,200

2,400 C#*D#*E#*F#

Num.

3

5,800

0,500

1,200

3,480 C#*D#*E#*F#

1

36,350

36,350 C#*D#*E#*F#

4

5,000

0,500

1,200

3,000 C#*D#*E#*F#

2

19,200

19,200 C#*D#*E#*F#

5

5,000

0,500

1,200

3,000 C#*D#*E#*F#

3

11,500

11,500 C#*D#*E#*F#

6

3,000

0,500

1,200

1,800 C#*D#*E#*F#

4

3,800

3,800 C#*D#*E#*F#

7

5,000

0,500

1,200

3,000 C#*D#*E#*F#

5

66,910

66,910 C#*D#*E#*F#

8

5,000

0,500

1,200

3,000 C#*D#*E#*F#

6

18,170

18,170 C#*D#*E#*F#

7

6,800

6,800 C#*D#*E#*F#

F2225632
Num.

m3

Text

22,500

Tipus

[C]

4,700

[D]

0,500

[E]

[F]

1,500

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

8

4,910

4,910 C#*D#*E#*F#

9

13,140

13,140 C#*D#*E#*F#

10

84,390

84,390 C#*D#*E#*F#

11

4,300

4,300 C#*D#*E#*F#

3,525 C#*D#*E#*F#

12

17,860

17,860 C#*D#*E#*F#

13,760

13,760 C#*D#*E#*F#

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1

TOTAL Fórmula

2

4,000

0,500

1,500

3,000 C#*D#*E#*F#

13

3

5,800

0,500

1,500

4,350 C#*D#*E#*F#

14

1,500

1,500 C#*D#*E#*F#

15

4,750

4,750 C#*D#*E#*F#

4

5,000

0,500

1,500

3,750 C#*D#*E#*F#

5

5,000

0,500

1,500

3,750 C#*D#*E#*F#

6

3,000

0,500

1,500

2,250 C#*D#*E#*F#

7

5,000

0,500

1,500

3,750 C#*D#*E#*F#

8

5,000

0,500

1,500

3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

F9F2OF04
Num.

TOTAL AMIDAMENT
6

3,750

2

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL AMIDAMENT

F9365B11
Num.

Text

m3

28,125

m2

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

[C]

[D]

[E]

62,280

F981OF01

m2

[F]

TOTAL Fórmula

62,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

307,340

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Tipus

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

8

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FD5ZBJA4

Pàg.:
4,700

1

3

AMIDAMENTS
1

TOTAL AMIDAMENT
2

7

62,280

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16 botons grans, de 25 mm de diametre i 5 mm
d'alçada, col.locats
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

103,250

0,100

10,325 C#*D#*E#*F#

2

2,400

2,400 C#*D#*E#*F#

2

386,550

0,100

38,655 C#*D#*E#*F#

3

8,640

8,640 C#*D#*E#*F#

3

114,620

0,100

11,462 C#*D#*E#*F#

4

2,700

2,700 C#*D#*E#*F#

4

420,930

0,100

42,093 C#*D#*E#*F#

21,680

0,100

2,168 C#*D#*E#*F#

39,600

0,100

3,960 C#*D#*E#*F#

0,500

-29,07 C#*D#*E#*F#

5

2,400

2,000

4,800 C#*D#*E#*F#

5

6

2,400

2,000

4,800 C#*D#*E#*F#

6

7

2,400

2,000

4,800 C#*D#*E#*F#

7

ZONA LLOSA ARMADA

-58,14

9

reposicio jardineras continues

25,860

G9H11251

t

Text

31,870

-3

-3 C#*D#*E#*F#

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

11

54,090

54,090 C#*D#*E#*F#

12

-5

-5 C#*D#*E#*F#

Tipus

13

56,080

56,080 C#*D#*E#*F#

816,830

[D]

0,030

[E]

[F]

2,400

TOTAL Fórmula

58,812 C#*D#*E#*F#

2

756,010

0,030

2,400

54,433 C#*D#*E#*F#

3

294,730

0,030

2,400

21,221 C#*D#*E#*F#

5

25,860 C#*D#*E#*F#

10

[C]

connexio reixes

14

-5

-5 C#*D#*E#*F#

15

30,570

30,570 C#*D#*E#*F#

16

-3

-3 C#*D#*E#*F#

4,700

0,500

0,050

2,400

0,282 C#*D#*E#*F#

6

4,000

0,500

0,050

2,400

0,240 C#*D#*E#*F#

7

5,800

0,500

0,050

2,400

0,348 C#*D#*E#*F#

8

5,000

0,500

0,050

2,400

0,300 C#*D#*E#*F#

9

5,000

0,500

0,050

2,400

0,300 C#*D#*E#*F#

10

3,000

0,500

0,050

2,400

0,180 C#*D#*E#*F#

1

140,360

140,360 C#*D#*E#*F#

11

5,000

0,500

0,050

2,400

0,300 C#*D#*E#*F#

2

238,510

238,510 C#*D#*E#*F#

12

5,000

0,500

0,050

2,400

0,300 C#*D#*E#*F#

3

77,260

77,260 C#*D#*E#*F#

4

63,910

63,910 C#*D#*E#*F#

5

184,130

184,130 C#*D#*E#*F#

6

62,980

62,980 C#*D#*E#*F#

25,860

25,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
G9J13J30
Num.

m2

Text

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8

TOTAL Fórmula

816,830

816,830 C#*D#*E#*F#

2

756,010

756,010 C#*D#*E#*F#

3

294,730

294,730 C#*D#*E#*F#

connexio reixes

4,700

0,500

2,350 C#*D#*E#*F#

6

4,000

0,500

2,000 C#*D#*E#*F#

7

5,800

0,500

2,900 C#*D#*E#*F#

8

5,000

0,500

2,500 C#*D#*E#*F#

9

5,000

0,500

2,500 C#*D#*E#*F#

10

3,000

0,500

1,500 C#*D#*E#*F#

11

5,000

0,500

2,500 C#*D#*E#*F#

12

5,000

0,500

2,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9365B11

m3

F9E1321N
Num.

136,716

1

5

TOTAL AMIDAMENT
7

1.886,320

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
EUR

m2

Text

230,193

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Tipus

reposicio jardineras continues

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

9

-3

-3 C#*D#*E#*F#

10

54,090

54,090 C#*D#*E#*F#

11

-5

-5 C#*D#*E#*F#

12

56,080

56,080 C#*D#*E#*F#

13

-5

-5 C#*D#*E#*F#

14

30,570

30,570 C#*D#*E#*F#

15

-3

-3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

F985150D
Num.

Text

m

10

TOTAL Fórmula

3,730 C#*D#*E#*F#

1

6

TOTAL Fórmula

Pàg.:

3,730

Num.

5

AMIDAMENTS

1

TOTAL AMIDAMENT
4

9

917,750

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
Tipus

[C]

[D]

1

3,000

4,000

2

6,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

F9E1Z001
Num.

m2

Text

11

AMIDAMENTS

18,000

2

756,010

0,030

2,400

54,433 C#*D#*E#*F#

3

294,730

0,030

2,400

21,221 C#*D#*E#*F#

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

14

1

37,850

37,850 C#*D#*E#*F#

2

119,200

119,200 C#*D#*E#*F#

3

17,600

17,600 C#*D#*E#*F#

4

17,560

17,560 C#*D#*E#*F#

5

125,150

125,150 C#*D#*E#*F#

G9H3OF01

15

F965A4C5

Num.

TOTAL AMIDAMENT
10

F991A100
Num.

u

Text

317,360

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat,
de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000

G45C18G3
Num.

m3

Text

[D]

1

37,850

0,200

7,570 C#*D#*E#*F#

2

119,200

0,200

23,840 C#*D#*E#*F#

3

17,600

0,200

3,520 C#*D#*E#*F#

4

17,560

0,200

3,512 C#*D#*E#*F#

5

125,150

0,200

25,030 C#*D#*E#*F#

Num.

m2

Text

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

37,850 C#*D#*E#*F#

119,200

119,200 C#*D#*E#*F#

3

17,600

17,600 C#*D#*E#*F#

4

17,560

17,560 C#*D#*E#*F#

5

125,150

125,150 C#*D#*E#*F#

1

Text

[C]

[D]

[F]

TOTAL Fórmula

4,200

4,200 C#*D#*E#*F#

4,140

4,140 C#*D#*E#*F#

01
03
07

8,340

MBBY0001

u

Text

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
SENYALITZACIÓ

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals
Tipus

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

2

816,830

0,030

2,400

[F]

TOTAL Fórmula

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

FBB21201

u

Text

EUR

17,000

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

FBB11251

u

8,000

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE

GBB4B200

m2

0,000

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2, fixat al suport
AMIDAMENT DIRECTE

5

58,812 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

2

Num.

4

317,360

[F]

[E]

1

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de transferència autopropulsat
tipus sitja mòbil
Tipus

[E]

2

1

37,850

Num.

Tipus

1

Num.

TOTAL Fórmula

1

t

Text

TOTAL AMIDAMENT

2

G9H1U750

1,000

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm según UNE 127340,
de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de
10 a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero

63,472

TOTAL AMIDAMENT
13

TOTAL Fórmula

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Tipus

m

Obra
Capítulo
Activitat

1

[C]

G9Z4M616

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT

30,000

TOTAL AMIDAMENT
12

134,466

Trasllat equip asfaltat

TOTAL Fórmula

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Tipus

u

TOTAL AMIDAMENT

12

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

Pàg.:

FBBZ2320
Num.

Text

m

0,000

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

2

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

13

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

CASTELLTORT

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
6

FBA27112
Num.

m

Text

[E]

[C]

[D]

[F]

1

8,000

4,000

32,000 C#*D#*E#*F#

2

10,000

4,000

40,000 C#*D#*E#*F#

3

12,000

4,000

48,000 C#*D#*E#*F#

4

5,000

4,000

3,000

60,000 C#*D#*E#*F#

5

6,000

1,500

0,500

4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

FBA31112
Num.

m2

Text

[E]

1

4,000

12,000

48,000 C#*D#*E#*F#

2

1,500

0,400

0,600 C#*D#*E#*F#

3

2,650

0,400

1,060 C#*D#*E#*F#

4

0,060

9,000

0,540 C#*D#*E#*F#

5

0,200

9,000

1,800 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

[F]

[E]

Num.

52,000

[F]

2

[C]

[D]

1

20,890

4,000

83,560 C#*D#*E#*F#

2

8,890

4,000

35,560 C#*D#*E#*F#

3

8,780

4,000

35,120 C#*D#*E#*F#

4

27,340

4,000

109,360 C#*D#*E#*F#

5

50,840

4,000

203,360 C#*D#*E#*F#

6

46,840

4,000

187,360 C#*D#*E#*F#

7

30,720

4,000

122,880 C#*D#*E#*F#

8

1,820

4,000

7,280 C#*D#*E#*F#

10

2,720

5,000

13,600 C#*D#*E#*F#

11

3,200

26,000

83,200 C#*D#*E#*F#

12

7,040

14,000

98,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

Text

u

[C]

[D]

[E]

[C]

[D]

979,840

[F]

[E]

[F]

5,000

u

Tipus

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

01
03
09

FHM3Z001

u

Text

4,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
ENLLUMENAT

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, col·locat sobre dau de formigó
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

GDK2U020

Num.

u

Text

8,000

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GDKZU060

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

TOTAL Fórmula

Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con protección fungicida insecticida e hidrófuga,
acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera, colocado con fijaciones mecánicas

Text

TOTAL Fórmula

reubicació semàfor 13/200 R/A Leds, columna amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó
Tipus

Tipus

1

3

FHM3Z002

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

Text

FQ11GB10

Num.

9

u

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
MOBILIARI URBÀ

1

TOTAL Fórmula

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària, amb pintura dos
components, amb màquina autopropulsada
Tipus

FQ21BC60

Num.

[D]

m

1

01
03
08

TOTAL AMIDAMENT

[C]

FBA1E012

Obra
Capítulo
Activitat

184,500

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
Tipus

2,000

17,000

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
Tipus

14

1,000

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

EUR

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

15

AMIDAMENTS
10

TOTAL AMIDAMENT
4

GG3809U2
Num.
1

m

Text

1,000

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Tipus

soterrament linia aeria

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

36,000

36,000 C#*D#*E#*F#

3

81,780

81,780 C#*D#*E#*F#

4

8,330

8,330 C#*D#*E#*F#

Pàg.:
36,000

0,400

0,250

3,600 C#*D#*E#*F#

11

1,000

0,400

0,250

0,100 C#*D#*E#*F#

12

81,780

0,400

0,250

8,178 C#*D#*E#*F#

13

8,330

0,400

0,250

0,833 C#*D#*E#*F#

14

3,400

0,400

0,250

0,340 C#*D#*E#*F#

15

1,000

0,400

0,250

0,100 C#*D#*E#*F#

0,800

6,000

2,400 C#*D#*E#*F#

17

soterrament linia aeria

cales

0,500

1,000

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT
GHM1OF04

u

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació

F2225632
Num.

m3

Text

GGD2322D
Num.

AMIDAMENT DIRECTE
6

1,000

1

Text

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
Tipus

columnes

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

[E]

[F]

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

FG31H554

m

TOTAL Fórmula

7,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1

5,000

0,400

0,600

1,200 C#*D#*E#*F#

2

4,800

0,400

0,600

1,152 C#*D#*E#*F#

3

3,500

0,400

0,600

0,840 C#*D#*E#*F#

1

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

4

4,000

0,400

0,600

0,960 C#*D#*E#*F#

2

4,800

4,800 C#*D#*E#*F#

5

1,800

0,400

0,600

0,864 C#*D#*E#*F#

3

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

6

4,000

0,400

0,600

0,960 C#*D#*E#*F#

4

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

1,800

2,000

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

7

5,400

0,400

0,600

1,296 C#*D#*E#*F#

5

8

8,000

0,400

0,600

1,920 C#*D#*E#*F#

6

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

36,000

0,400

0,600

8,640 C#*D#*E#*F#

7

5,400

5,400 C#*D#*E#*F#

1,000

0,400

0,600

0,240 C#*D#*E#*F#

8

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

9

soterrament linia aeria

10

2,000

3,600 C#*D#*E#*F#

11

81,780

0,400

0,600

19,627 C#*D#*E#*F#

9

121,370

121,370 C#*D#*E#*F#

12

8,330

0,400

0,600

1,999 C#*D#*E#*F#

10

94,320

94,320 C#*D#*E#*F#

13

3,400

0,400

0,600

0,816 C#*D#*E#*F#

11

14,430

14,430 C#*D#*E#*F#

14

1,000

0,400

0,600

0,240 C#*D#*E#*F#

12

86,120

86,120 C#*D#*E#*F#

2,400 C#*D#*E#*F#

13

16

cales

0,500

1,000

0,800

6,000

95,360

95,360 C#*D#*E#*F#

36,000

36,000 C#*D#*E#*F#

16

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

17

81,780

81,780 C#*D#*E#*F#

18

8,330

8,330 C#*D#*E#*F#

Tipus

19

3,400

3,400 C#*D#*E#*F#

20

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

15

TOTAL AMIDAMENT
7

u

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Tipus

19,381

126,110
8

5

F228F10F
Num.

Text

m3

[C]

[D]

43,154

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

5,000

0,400

0,250

0,500 C#*D#*E#*F#

2

4,800

0,400

0,250

0,480 C#*D#*E#*F#

3

3,500

0,400

0,250

0,350 C#*D#*E#*F#

4

4,000

0,400

0,250

0,400 C#*D#*E#*F#

5

1,800

0,400

0,250

0,360 C#*D#*E#*F#

6

4,000

0,400

0,250

0,400 C#*D#*E#*F#

7

5,400

0,400

0,250

0,540 C#*D#*E#*F#

8

8,000

0,400

0,250

0,800 C#*D#*E#*F#

2,000

16

EUR

soterrament linia aeria

TOTAL AMIDAMENT
10

FHGACI03
Num.
1

Text

u

581,410

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del mateix.
Tipus

[C]

15,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
11

F9365B11
Num.

m3

Text

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,400

0,200

0,400 C#*D#*E#*F#

2

4,800

0,400

0,200

0,384 C#*D#*E#*F#

3,500

4

4,000

5

1,800

6
7
8

0,400

0,200

0,400

0,200

0,320 C#*D#*E#*F#

0,400

0,200

0,288 C#*D#*E#*F#

4,000

0,400

0,200

0,320 C#*D#*E#*F#

5,400

0,400

0,200

0,432 C#*D#*E#*F#

2,000

8,000

0,400

0,200

0,640 C#*D#*E#*F#

36,000

0,400

0,600

8,640 C#*D#*E#*F#

11

1,000

0,400

0,600

0,240 C#*D#*E#*F#

12

81,780

0,400

0,600

19,627 C#*D#*E#*F#

13

8,330

0,400

0,600

1,999 C#*D#*E#*F#

14

3,400

0,400

0,600

0,816 C#*D#*E#*F#

15

1,000

0,400

0,600

0,240 C#*D#*E#*F#

soterrament linia aeria

TOTAL AMIDAMENT
FHM31L8A
Num.

u

Text

3

Tipus

nou punt enllumenat

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

Num.

Text

5,400

5,400 C#*D#*E#*F#

8

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

36,000

36,000 C#*D#*E#*F#

10

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

11

81,780

81,780 C#*D#*E#*F#

12

8,330

8,330 C#*D#*E#*F#

13

3,400

3,400 C#*D#*E#*F#

14

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

soterrament linia aeria

FDKZ3154
Num.

u

Text

2,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

Tipus

[C]

[D]

[C]

m

Text

[E]

TOTAL Fórmula

13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

1

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2

4,800

4,800 C#*D#*E#*F#

3

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

4

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

5

1,800

2,000

3,600 C#*D#*E#*F#
EUR

13,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Tipus

m

Text

[C]

[D]

15,000

0,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

7,500 C#*D#*E#*F#
7,500

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x18 cm amb sorra de riu.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2

4,800

4,800 C#*D#*E#*F#

3

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

4

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

5

1,800

6

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

7

5,400

5,400 C#*D#*E#*F#

8

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

36,000

36,000 C#*D#*E#*F#

soterrament linia aeria

2,000

3,600 C#*D#*E#*F#

10

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

11

81,780

81,780 C#*D#*E#*F#

12

8,330

8,330 C#*D#*E#*F#

13

3,400

3,400 C#*D#*E#*F#

14

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

TOTAL Fórmula

1

9

13,000

[F]

GDG5Z001
Num.

13,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
Tipus

[E]

13,000

GG380707
Num.

7,000

[F]

169,810

TOTAL AMIDAMENT
16

F9E1321N

m2

18

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

1

17

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
m

7

1

5,000

13,000

FDGZU010

15

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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 mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1

14

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

34,626

TOTAL AMIDAMENT
FDK282C9

4,000

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

1

13

0,280 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

6

9

TOTAL Fórmula

5,000

3

12

AMIDAMENTS

15,000

1

10

17

169,810

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C
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AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

soterrament linia aeria

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

36,000

0,600

21,600 C#*D#*E#*F#

1,000

0,600

0,600 C#*D#*E#*F#

3

81,780

0,600

49,068 C#*D#*E#*F#

4

8,330

0,600

4,998 C#*D#*E#*F#

5

3,400

0,600

2,040 C#*D#*E#*F#

6

1,000

0,600

0,600 C#*D#*E#*F#

4

Num.

1

01
03
10

F7BCOF01

Num.
1

m

Text

JARDINERIA

[D]

[E]

[F]

2,000

30,240 C#*D#*E#*F#

2

16,000

2,000

32,000 C#*D#*E#*F#

3

43,000

2,000

86,000 C#*D#*E#*F#

4

24,000

2,000

48,000 C#*D#*E#*F#

5

43,000

2,000

86,000 C#*D#*E#*F#

6

40,800

2,000

81,600 C#*D#*E#*F#

7

29,780

2,000

59,560 C#*D#*E#*F#

8

18,180

2,000

36,360 C#*D#*E#*F#

9

40,860

2,000

81,720 C#*D#*E#*F#

10

18,000

FRZ21C23

Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

31,000

FR612453

Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

31,000

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
Tipus

[C]

31,000

[D]

[E]

[D]

[F]

[E]

[F]

m3

Text

6

31,000

Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana
Tipus

JARDINERAS

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

31,000 C#*D#*E#*F#

EUR

TOTAL Fórmula

28,780

28,780 C#*D#*E#*F#

2

51,720

51,720 C#*D#*E#*F#

3

21,410

21,410 C#*D#*E#*F#

4

6,150

6,150 C#*D#*E#*F#

5

6,150

6,150 C#*D#*E#*F#

6

56,080

56,080 C#*D#*E#*F#

7

22,450

22,450 C#*D#*E#*F#

8

51,720

51,720 C#*D#*E#*F#

9

56,080

56,080 C#*D#*E#*F#

10

55,030

55,030 C#*D#*E#*F#

12

-31

-31 C#*D#*E#*F#

FR3P2211
Num.

m3

Text

324,570

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
Tipus

1

7

TOTAL Fórmula

31,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

31,000

0,800

[E]

[F]

FD5A1205
Num.

Text

m

TOTAL Fórmula

24,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

31,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

[C]

559,480

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma
o cautxú
Tipus

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

15,120

Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

31,000

FR3P9141

1

Sistema para-arrels per evitar el creixement de les arrels cap al panot, format per una làmina de polietilé d'alta
intensitat 60 cm de profunditat amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent. Fixat al terreny o la
instal.lació existent.
[C]

Text

20

31,000

TOTAL AMIDAMENT

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
JARDINERIA

Tipus

u

1

5

78,906

FR44823C

Num.

Obra
Capítulo
Activitat

Pàg.:

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT

19

24,800

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

15,120

15,120 C#*D#*E#*F#

2

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

3

43,000

43,000 C#*D#*E#*F#

4

24,000

24,000 C#*D#*E#*F#

5

43,000

43,000 C#*D#*E#*F#

6

40,800

40,800 C#*D#*E#*F#

7

29,780

29,780 C#*D#*E#*F#

8

18,180

18,180 C#*D#*E#*F#

9

40,860

40,860 C#*D#*E#*F#

10

13,300

13,300 C#*D#*E#*F#

11

13,300

13,300 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

Pàg.:

12

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

15

3,500

13

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

16

32,000

14

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

15

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

21

F7B451B0
Num.

m2

Text

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
Tipus

[E]

[F]

FJS5A661

Num.

[C]

[D]

1

15,120

1,000

15,120 C#*D#*E#*F#

2

16,000

1,000

16,000 C#*D#*E#*F#

3

43,000

1,000

43,000 C#*D#*E#*F#

4

24,000

1,000

24,000 C#*D#*E#*F#

5

43,000

1,000

43,000 C#*D#*E#*F#

6

40,800

1,000

40,800 C#*D#*E#*F#

Num.

7

29,780

1,000

29,780 C#*D#*E#*F#

1

8

18,180

1,000

18,180 C#*D#*E#*F#

u

9

9

40,860

1,000

40,860 C#*D#*E#*F#

13,300

1,000

13,300 C#*D#*E#*F#

11

13,300

1,000

13,300 C#*D#*E#*F#

12

3,500

1,000

3,500 C#*D#*E#*F#

13

4,000

1,000

4,000 C#*D#*E#*F#

14

3,500

1,000

3,500 C#*D#*E#*F#

15

3,500

1,000

3,500 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

m

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

1

15,120

1,000

1,000

15,120 C#*D#*E#*F#

2

16,000

1,000

1,000

16,000 C#*D#*E#*F#

3

43,000

1,000

1,000

43,000 C#*D#*E#*F#

4

24,000

1,000

1,000

24,000 C#*D#*E#*F#

5

43,000

1,000

1,000

43,000 C#*D#*E#*F#

6

40,800

1,000

1,000

40,800 C#*D#*E#*F#

7

29,780

1,000

1,000

29,780 C#*D#*E#*F#

8

18,180

1,000

1,000

18,180 C#*D#*E#*F#

9

40,860

1,000

1,000

40,860 C#*D#*E#*F#

10

13,300

1,000

1,000

13,300 C#*D#*E#*F#

11

13,300

1,000

1,000

13,300 C#*D#*E#*F#

12

3,500

1,000

1,000

3,500 C#*D#*E#*F#

13

4,000

1,000

1,000

4,000 C#*D#*E#*F#

14

3,500

1,000

1,000

3,500 C#*D#*E#*F#

11

FRZ2Z001

u

31,000

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castany tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm
de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

31,000

12

FJS5X001
Num.
1

u

Tipus

31

[C]

[D]

[E]

31,000

u

u

u

GDKZ3154

u

1,000

1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo
Activitat

1,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra
AMIDAMENT DIRECTE

16

31,000

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

GDK254F3

TOTAL Fórmula

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s, per a un
diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de 4-20 mA, RS232, amb display de 2
línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani, cabal total i velocitat
AMIDAMENT DIRECTE

15

[F]

31,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GJM4U020

31,000

Instal.lació Kit ventilació tipus Rootrain Urban de la marca Greenleaf o equivalent. Tub DN600mm 3,00m, amb
TE, reixa i adaptador per reg automatitzat. Soterrat

Text

GJMBU110

TOTAL Fórmula

31,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

EUR

31,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

311,840

[F]

343,840

31,000

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos
Tipus

32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

10

FJS51662

3,500 C#*D#*E#*F#

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, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

1

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL AMIDAMENT
10

311,840

1,000

22

01
03
11

1,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
NETEJA FINAL

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C

AMIDAMENTS
1

YPAN0003

Pàg.:

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE LES OBRES DE LA FASE C
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo
Activitat

1

01
03
12

YPAS0001
Num.

PA

1,000

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
SEGURETAT I SALUT

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

0,368

1

01
03
13

YPAR0001
Num.
1

Text

PA

TOTAL Fórmula

0,368 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo
Activitat

23

0,368

PRESUPUESTO ECAO31702018 FASE C
FASE C
GESTIO DE RESIDUS

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
Tipus

[C]

[D]

[E]

0,368

[F]

TOTAL Fórmula

0,368 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

0,368

EUR

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

QUADRE DE PREUS Núm. 1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

Pàg.:

2

P-14

F7BCOF01

m

Sistema para-arrels per evitar el creixement de les arrels cap al panot, format per una làmina
de polietilé d'alta intensitat 60 cm de profunditat amb nervis tipus Reroot de la marca
Greenleaf o equivalent. Fixat al terreny o la instal.lació existent.
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

17,48

€

€

P-15

F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

80,57

€

15,98

€

P-16

F965A4C5

m

22,59

€

4,65

€

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17

F965A6E5

m

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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
(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

26,19

€

P-18

F981OF01

m2

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16 botons grans, de 25 mm
de diametre i 5 mm d'alçada, col.locats
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

74,82

€

P-1

F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

4,30

€

P-2

F2194JK1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

15,61

P-3

F2194XJ1

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4

F219FBA0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5

F21DQU02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

7,82

€

P-6

F21H1A41

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 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
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

144,47

€

P-7

F21HS001

u

Desmuntatge de semàfor 13/200 r/a leds, columna, accessoris i elements de subjecció,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

41,69

€

P-19

F985150D

m

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

35,32

€

P-8

F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

4,50

€

P-20

F991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat
decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat
sobre base de formigó
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

158,69

€

P-9

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)
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

172,45

€
P-21

F9E1321N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

36,94

€

P-10

F2225632

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

17,65

€

P-22

F9E1Z001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

38,51

€

P-11

F2226123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

10,35

€

P-23

F9F2OF04

m2

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

46,09

€

P-12

F228F10F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM
(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

10,27

€

P-24

FBA1E012

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina autopropulsada
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

0,96

€

P-13

F7B451B0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir
(DOS EUROS)

2,00

€

P-25

FBA27112

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

4,97

€
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P-26

FBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

12,26

€

P-40

FHM3Z001

u

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint,
d'un braç amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó
(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

140,53

€

P-27

FBB11251

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

61,22

€

P-41

FHM3Z002

u

reubicació semàfor 13/200 R/A Leds, columna amb base platina i porta, col·locat sobre dau
de formigó
(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

140,53

€

P-28

FBB21201

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

69,46

€

P-42

FJS51662

m

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,94

€

P-29

FBBZ2320

m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

19,65

€
P-43

FJS5A661

u

9,96

€

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

24,78

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, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44

FJS5X001

u

27,60

€

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

42,71

Instal.lació Kit ventilació tipus Rootrain Urban de la marca Greenleaf o equivalent. Tub
DN600mm 3,00m, amb TE, reixa i adaptador per reg automatitzat. Soterrat
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-45

FQ11GB10

u

Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con protección fungicida
insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera,
colocado con fijaciones mecánicas
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

327,34

€

P-46

FQ21BC60

u

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques
(SETANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

72,19

€

P-47

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
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

38,41

€

P-48

FR3P9141

m3

Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

35,80

€

P-49

FR44823C

u

Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

199,45

€

P-50

FR612453

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

62,89

€

P-51

FRZ21C23

u

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

21,36

€

P-52

FRZ2Z001

u

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castany tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

42,72

€

P-30

P-31

FD5A1205

FD5A1805

m

m

€

€

P-32

FD5JCF0E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

122,49

€

P-33

FD5ZBJA4

u

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter
(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

73,49

€

P-34

FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,34

€

P-35

FDK282C9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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 mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

89,61

€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

33,74

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub
(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

3,21

9,07

€

582,80

€

P-36

P-37

FDKZ3154

FG31H554

u

m

P-38

FHGACI03

u

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del mateix.
(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-39

FHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€

€
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P-53

G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-54

G21B4001

u

P-55

G2R350A9

P-56

P-57

P-58

P-67

GDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

33,15

€

P-68

GG380707

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-69

GG3809U2

m

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 menys de 15 km
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

4,90

€

P-70

GGD2322D

G45C18G3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(CENT UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

101,90

€

G9H11251

P-71
t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

57,17

€

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

5,30

G9H1U750

t

u

Trasllat equip asfaltat
(TRES MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-60

G9J13J30

m2

P-61

G9Z4M616

m2

P-64

P-65

P-66
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€

G9H3OF01

P-63

Pàg.:

0,41

P-59

P-62
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GBB4B200

GDG5Z001

GDK254F3

GDK2U020

GDKZ3154

m2

m

u

u

u

€

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

0,35

€

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

3,32

€

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

298,57

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x18 cm amb sorra de riu.
(DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

18,01

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

52,73

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

225,90

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

32,12

6

189,72

€

10,04

€

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

7,45

€

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

57,56

€

GHM1OF04

u

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació
(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

577,73

€

P-72

GJM4U020

u

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada,
inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat
(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

244,86

€

P-73

GJMBU110

u

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0
a 15 m/s, per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de
4-20 mA, RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani,
cabal total i velocitat
(SIS MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

6.502,47

€

P-74

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
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

2,95

€

P-75

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

55,11

€

P-76

HBB11251

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

61,16

€

P-77

HBB21201

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

62,14

€

P-78

HBBZ1111

m

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs
(ONZE EUROS)

11,00

€

P-79

HBC12900

u

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària
(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

32,02

€

P-80

HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

6,26

€

P-81

HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

45,49

€

€

3.151,26

Pàg.:

€

€

€

€

€
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P-82

J2VG1000

u

Cala amb retroexcavadora
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

166,62

€

P-83

M9RZU011

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència
(CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

150,48

€

P-84

MBBY0001

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3
m com a màxim amb mitjans manuals
(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

12,08

€

P-85

YPA00F3

PA

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de fresadora
(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200,00

€

P-86

YPAN0003

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE LES OBRES DE LA
FASE C
(TRES-CENTS NORANTA EUROS)

390,00

€

P-87

YPAR0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

1.652,67

€

P-88

YPAS0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
(VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

8.285,71

€

Agost de 2018
Els Enginers autors del projecte,

Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

F2191305

F2194JK1

F2194XJ1

F219FBA0

F21DQU02

F21H1A41

F21HS001

F21Q2501

F21R11A5

m

m2

m2

m

u

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Altres conceptes

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 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
Altres conceptes

u

Desmuntatge de semàfor 13/200 r/a leds, columna, accessoris i elements de subjecció,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

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)

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo

B2RA9SB0

t

F2225632

m3

F2226123

m3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.:

P-14

P-13

F228F10F

F7B451B0
B7B151B0

m3

m2
m2

F7BCOF01

m

2

Sistema para-arrels per evitar el creixement de les arrels cap al panot, format per una làmina
de polietilé d'alta intensitat 60 cm de profunditat amb nervis tipus Reroot de la marca
Greenleaf o equivalent. Fixat al terreny o la instal.lació existent.

17,48

€

m

Barrera antiarrels amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent, h=60c
Altres conceptes

12,00000
5,48000

€
€

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

80,57

€

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
Altres conceptes

62,85300
17,71700

€
€

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

22,59

€

4,30

€

4,30000

€

15,61

€

15,61000

€

15,98

€

15,98000

€

4,65

€

4,65000

€

7,82

€

B965A4C0

m

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8

4,59900

€

7,82000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

0,06357

€

144,47

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti
Altres conceptes

2,51372
15,41371

€
€

144,47000

€

26,19

€

41,69

€

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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

41,69000

€

4,50

€

4,50000

€

172,45

€

BRZ26

P-15

F9365B11
B064100C

P-16

P-17

P-18

F965A4C5

F965A6E5

m3

m

m

B965A6E0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1

5,61750

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

3,39352

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,09686
17,08212

€
€

F981OF01

m2

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16 botons grans, de 25 mm
de diametre i 5 mm d'alçada, col.locats

74,82

€

BOTONS PODOTÀCTILS FABRICATS AMB POLIETILÈ REFORÇATS AMB FIBRE
Altres conceptes

44,55000
30,27000

€
€

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter

35,32

€

B981OF01

UT

32,25000

€

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a
Altres conceptes

6,75000
133,45000

€
€

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes

17,65

€
B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

0,06947

€

17,65000

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

6,47283

€

10,35

€

B9851500

m

Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm

8,68350
20,09420

€
€

158,69

€

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes

P-19

10,35000

€

10,27

€

10,27000

€

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

2,00

€

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2
Altres conceptes

0,56100
1,43900

€
€

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM
Altres conceptes

F985150D

m

Altres conceptes
P-20

P-12

Pàg.:

1

P-21

F991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat
decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat
sobre base de formigó

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

5,80400

B991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb aca
Altres conceptes

122,13000
30,75600

€
€

F9E1321N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

36,94

€

€
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Pàg.:

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

6,18120

€

BD5A1B00

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre

B0512401

t

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

0,32023

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B0111000

m3

Aigua

F9E1Z001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

t

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

0,32023

€

B9E1Z001

m2

Panot gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu alt

7,66020

€

B0111000

m3

Aigua

0,00167
29,76460

€
€

46,09

€

7,65000
38,44000

€
€

0,96

€

F9F2OF04

m2
M2

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4 ratlles. col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
PAVIMENT PER A INVIDENTS DE 20X20X4 CM

FBA1E012

m
kg

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components, amb màquina autopropulsada
Pintura per a maques vials, dos components, blanca

FBA27112

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

FBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

FBB11251

u

BBM12602

FBB21201
BBM1AHA2

FBBZ2320

U

u
U

m

BBMZ1A20

m

0,55284
0,40716

€
€

4,97

€

Altres conceptes
P-31

FD5A1805

m

€

2,76420
1,17680

€
€

12,26

€

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

BD5A2G20

m

Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 250 mm de diàmetre

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens
Altres conceptes

P-32

FD5JCF0E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

B0DF6F0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DZA000

l

Desencofrant
Altres conceptes

P-33

FD5ZBJA4

u

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

BD5ZBJA0

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes
Altres conceptes

P-34

FDGZU010

m

BDGZU010
1,02900

Pàg.:

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
Altres conceptes

P-35

FDK282C9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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 mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

m

€

7,98789
14,75511

€
€

42,71

€

10,01700

€

10,00720
22,68580

€
€

122,49

€

65,04647

€

1,28896

€

1,54000
54,61457

€
€

73,49

€

1,21080

€

50,70000
21,57920

€
€

0,34

€

0,11220
0,22780

€
€

89,61

€

B0512401

t

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

0,33056

€

0,00167

€

B0111000

m3

Aigua

2,09916
4,63244

€
€

B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
Altres conceptes

9,11915
80,15862

€
€

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

61,22

€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

33,74

€

PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL
Altres conceptes

43,40000
17,82000

€
€

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

69,46

€

PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'I
Altres conceptes

50,45000
19,01000

€
€

19,65

€

13,28000
6,37000

€
€

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

P-36

P-37

FDKZ3154

u

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

BDKZ3150

u

FG31H554

m

BG31H550

P-38

FHGACI03

m

u

0,13894

€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d
Altres conceptes

16,45000
17,15106

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,21

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF
Altres conceptes

1,28520
1,92480

€
€

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del mateix.

9,07
9,07000

€
€

Altres conceptes
FD5A1205

2,03700

€

Altres conceptes
P-30

4

5,52840
Altres conceptes

P-29

€

B0512401

Altres conceptes

P-28

38,51

€

Altres conceptes

P-27

€
€

0,76330

BBA14100

P-26

0,00167
29,67360

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

Altres conceptes

P-25

€

t

B9F2OF04

P-24

0,76330

B0310500

Altres conceptes
P-23

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B9E13200

Altres conceptes
P-22

3

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

24,78

€
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Pàg.:

5

P-39

582,80

€

FHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

40,05000

€

BHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un br

417,23000

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

19,79164
105,72836

€
€

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint,
d'un braç amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó

140,53

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-48

P-41

FHM3Z001

u
u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

40,05000

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

19,79164
80,68836

€
€

reubicació semàfor 13/200 R/A Leds, columna amb base platina i porta, col·locat sobre dau
de formigó

140,53

€

u

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

19,79164

€

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

40,05000
80,68836

€
€

2,94

€

Altres conceptes
P-42

P-43

P-44

FJS51662

m

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

0,02000

€

BJS51660

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte
Altres conceptes

1,18650
1,73350

€
€

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, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

9,96

€

FJS5A661

u

m

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte

3,39000

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,02400
6,54600

€
€

Instal.lació Kit ventilació tipus Rootrain Urban de la marca Greenleaf o equivalent. Tub
DN600mm 3,00m, amb TE, reixa i adaptador per reg automatitzat. Soterrat

27,60

€

Kit sistema de ventilació i reg tipus Rootrain Urban, de la marca Greenleaf o equivalen
Altres conceptes

20,05000
7,55000

€
€

u

FQ11GB10

u

u

BQ11GB10

P-46

FQ21BC60
BQ21BC60

P-47

FR3P2211
BR3P2210

u

u
u

m3
m3

Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con protección fungicida
insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera,
colocado con fijaciones mecánicas

327,34

Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con protección fungicida
Altres conceptes

285,51000
41,83000

€
€

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

72,19

€

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport
Altres conceptes

55,91000
16,28000

€
€

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

38,41

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'

30,16860

P-50

8,24140

€

Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

35,80

€

28,56893
7,23107

€
€

199,45

€

188,16000
11,29000

€
€

62,89

€

Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm

FR44823C

u

Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l
u

Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

€

FR612453

u

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de

B0111000

m3

Aigua

FRZ21C23

u

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

BRZ21C19

u

FRZ2Z001

u

42,72

€

G219Q200

P-54

G21B4001

G9H11251

B9H11251

€

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castany tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

P-53

P-57

21,36

€
€

u

G45C18G3

€
€

12,00000
8,99000

BRZ21C19

P-56

0,26720
53,88920

Estaca de fusta de castany tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàm
Altres conceptes

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

G2R350A9

€

€

u

P-55

8,73360

0,37000

BRZ22510

0,74000

€

Estaca de fusta de castany tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàm
Altres conceptes

24,00000
17,98000

€
€

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Altres conceptes

0,41
0,41000

€
€

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions
Altres conceptes

33,15

€

33,15000

€

4,90

€

4,90000

€

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

101,90

€

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m
Altres conceptes

67,11600
34,78400

€
€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,17

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
Altres conceptes

50,41000
6,76000

€
€

m3

m3

B065960C

€

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Altres conceptes

P-52

BJS51660

FJS5X001

t

BR44823C

P-51

BFYB2305

BRZ25

P-45

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

B0331400

Altres conceptes

Altres conceptes

BHWM3000

FHM3Z002

m3

6

Altres conceptes
P-49

P-40

FR3P9141

Pàg.:

m3

t

t

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 menys de 15 km
Altres conceptes
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P-58

P-59

G9H1U750

G9H3OF01

t

Pàg.:

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil
Altres conceptes

u

Trasllat equip asfaltat
Sense descomposició

7

5,30

€

5,30000

€

3.151,26
3.151,26000

€
€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-67

GDKZU060

u

Pàg.:

8

Altres conceptes

15,53106

€

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

189,72

€

BDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2
Altres conceptes

P-60

G9J13J30

m2

B0552100

P-61

P-62

G9Z4M616

kg

m2

0,35

€

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti
Altres conceptes

0,18400
0,16600

€
€

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,32

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,02153

€

B0B34254

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5
Altres conceptes

2,12400
1,17447

€
€

GBB4B200

m2

GDG5Z001

m2

m

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2, fixat al suport

298,57

€

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de l
Altres conceptes

263,83000
34,74000

€
€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x18 cm amb sorra de riu.

18,01

€

BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

GDK254F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

3,36000

€

2,82096
11,82904

€
€

52,73

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

7,86060

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE

1,44018

€

B0DF7G0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,04728

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,20740
42,17454

€
€

225,90

€

Altres conceptes

GG380707

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BG380700

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2
Altres conceptes

€

kg

Altres conceptes
P-64

P-68

B0A14200

BBM35600

P-63

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2

P-69

GG3809U2

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

BG38U035

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2
Altres conceptes

P-70

P-71

P-72

GGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

GDK2U020

u

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10,04

€

0,15000

€

0,60180
9,28820

€
€

7,45

€

0,16128

€

1,31000
5,97872

€
€

57,56

€

42,94000

€

BGYD2000

u

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra
Altres conceptes

4,12000
10,50000

€
€

Sense descomposició

577,73
577,73000

€
€

244,86

€

203,64000
41,22000

€
€

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0
a 15 m/s, per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de
4-20 mA, RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani,
cabal total i velocitat

6.502,47

€

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocita
Altres conceptes

5.906,44000
596,03000

€
€

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

2,95

€

GHM1OF04

GJM4U020

u

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació

u

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada,
inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat
u

Purgador automàtic de fundició de 60 mm DN, per a embridar

GJMBU110

u

H6AA2111

u

m

B0DZA000

l

Desencofrant

1,45750

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,15000

€

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150

0,77000

€

B060U320

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

59,21120

€

B1Z6AF0A

u

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

6,52340

€

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per
Altres conceptes

0,03600
2,14400

€
€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

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

55,11

€

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

32,28000
22,83000

€
€

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

61,16

€

Altres conceptes
P-66

€
€

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3

Altres conceptes

P-74

1,69320
54,95680

u

BJMBU110
P-65

€

BGD23220

BJM4U020

P-73

133,07000

GDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

4,41000
151,14790

€
€

32,12

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

0,13894

€

BDKZ3150

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d

16,45000

€

P-75

HBB11111

u

BBL11102

P-76

HBB11251

u

u
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BBL12602

P-77

HBB21201

u

u

BBL1AHA2

P-78

HBBZ1111

u

m

BBLZ2112

P-79

HBC12900

m

u

BBC12902

P-80

P-81

HBC1A081

Pàg.:
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Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

37,98000
23,18000

€
€

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

62,14

€

Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i
Altres conceptes

38,91000
23,23000

€
€

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

11,00

€

Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2
Altres conceptes

5,16000
5,84000

€
€

32,02

€

29,71000
2,31000

€
€

6,26

€

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària
u

m

Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat
Altres conceptes
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

BBC1A000

m

Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut

4,55000

€

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal
Altres conceptes

0,06960
1,64040

€
€

45,49

€

41,93000
3,56000

€
€

166,62

€

157,19000
9,43000

€
€

150,48

€

38,50000
111,98000

€
€

HBC1C001

u

BBC1C000

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs
u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut
Altres conceptes

P-82

J2VG1000

u

BVA21000

Cala amb retroexcavadora
u

Cala amb retroexcavadora
Altres conceptes

P-83

M9RZU011

u

B0715000

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència
kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Altres conceptes

P-84

MBBY0001

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3
m com a màxim amb mitjans manuals
Altres conceptes

12,08

€

12,08000

€

P-85

YPA00F3

PA

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de fresadora
Sense descomposició

1.200,00
1.200,00000

€
€

P-86

YPAN0003

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE LES OBRES DE LA
FASE C
Sense descomposició

390,00

€

390,00000

€

P-87

YPAR0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA
Sense descomposició

1.652,67
1.652,67000

€
€

P-88

YPAS0001

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
Sense descomposició

8.285,71
8.285,71000

€
€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Agost de 2018
Els Enginers autors del projecte,

Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.
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Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara
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Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

Capítulo

03

FASE C

Activitat

01

SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL

1 H6AA2111

m

1

PRESSUPOST

Pàg.:
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P 6)

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 (P - 74)

2,95

398,000

11 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 - 9)

172,45

17,000

2.931,65

12 F2226123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 11)

10,35

355,570

3.680,15

13 G2R350A9

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 menys de 15 km (P - 55)

4,90

557,864

2.733,53

14 F21HS001

u

Desmuntatge de semàfor 13/200 r/a leds, columna, accessoris i
elements de subjecció, 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 - 7)

41,69

2,000

83,38

1.174,10

2 HBB21201

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

62,14

3,000

186,42

3 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

55,11

4,000

220,44

4 HBB11251

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 76)

61,16

3,000

183,48

5 HBBZ1111

m

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

11,00

26,000

286,00

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

6 HBC12900

u

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària (P - 79)

32,02

40,000

1.280,80

Capítulo

03

FASE C

7 HBC1A081

m

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 80)

6,26

40,000

250,40

Activitat

03

SERVEIS AFECTATS

8 HBC1C001

u

Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)

45,49

10,000

454,90

9 YPA0OF02

PA

Partida alçada a justificar manteniment abalissament d'obres (P - 0)

1.500,00

1,000

1.500,00

TOTAL

Activitat

01.03.01

TOTAL

Activitat

01.03.02

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

Capítulo

03

FASE C

Activitat

02

TREBALLS PREVIS

28.648,78

1 M9RZU011

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter d'alta resistència (P - 83)

150,48

16,000

2.407,68

2 J2VG1000

u

Cala amb retroexcavadora (P - 82)

166,62

8,000

1.332,96

5.536,54

Obra

2

TOTAL

Activitat

01.03.03

3.740,64

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

Capítulo

03

FASE C

Activitat

04

DRENATGE

1 F219FBA0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 4)

4,65

914,800

4.253,82

2 F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

4,30

297,320

1.278,48

1 FD5A1805

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 31)

42,71

37,500

1.601,63

3 F2194JK1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

15,61

311,680

4.865,32

2 FD5JCF0E

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 32)

122,49

10,000

1.224,90

4 F2194XJ1

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

15,98

324,200

5.180,72

3 FD5ZBJA4

u

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg
de pes i col·locada amb morter (P - 33)

73,49

10,000

734,90

5 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 53)

0,41

60,000

24,60

4 F228F10F

m3

10,27

22,500

231,08

6 F21DQU02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

7,82

10,000

78,20

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM (P - 12)

7 G21B4001

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 54)

33,15

9,000

298,35

5 F2225632

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 10)

17,65

28,125

496,41

8 F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 8)

4,50

4,000

18,00

6 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

80,57

3,750

302,14

9 YPA00F3

PA

partida alçada a justificar per abonament integre per trasllat de
fresadora (P - 85)

1.200,00

1,000

1.200,00

10 F21H1A41

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior

144,47

14,000

2.022,58

TOTAL

EUR

Obra

Activitat

01.03.04
01

4.591,06
Presupuesto ECAO31702018 FASE C

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C

PRESSUPOST

Pàg.:

Capítulo

03

FASE C

Activitat

06

PAVIMENTS

1 F965A6E5

m

Vorada recta de formigó, doble capa, 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 U (R-6 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 - 17)

26,19

307,340

3

PRESSUPOST

Pàg.:

4

1 MBBY0001

u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals (P - 84)

12,08

17,000

205,36

2 FBB21201

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 28)

69,46

8,000

555,68

3 FBB11251

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 27)

61,22

0,000

0,00

8.049,23

2 F9F2OF04

m2

Paviment ratllat per a invidents amb peces de 20x20x4cm, color gris, 4
ratlles. col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 23)

46,09

62,280

2.870,49

4 GBB4B200

m2

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA2, fixat al suport (P 62)

298,57

0,000

0,00

3 F981OF01

m2

Paviment podotàctils de panot formigó 20X20x4, color gris, amb 16
botons grans, de 25 mm de diametre i 5 mm d'alçada, col.locats (P 18)

74,82

31,870

2.384,51

5 FBBZ2320

m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra formigonat (P - 29)

19,65

17,000

334,05

4 G9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 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 - 57)

57,17

136,716

7.816,05

6 FBA27112

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 50
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual (P - 25)

4,97

184,500

916,97

5 G9J13J30

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 60)

0,35

1.886,320

660,21

7 FBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 26)

12,26

52,000

637,52

6 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

80,57

230,193

18.546,65

8 FBA1E012

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de
10 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada (P - 24)

0,96

979,840

940,65

7 F9E1321N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 21)

36,94

917,750

33.901,69

9 FHM3Z002

u

reubicació semàfor 13/200 R/A Leds, columna amb base platina i
porta, col·locat sobre dau de formigó (P - 41)

140,53

2,000

281,06

8 F985150D

m

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 19)

35,32

18,000

635,76

9 F9E1Z001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 22)

38,51

317,360

12.221,53

10 F991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris
granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100
cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó (P 20)

158,69

30,000

4.760,70

11 G45C18G3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 56)

101,90

63,472

6.467,80

12 G9Z4M616

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 61)

3,32

317,360

1.053,64

13 G9H1U750

t

Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb
equip de transferència autopropulsat tipus sitja mòbil (P - 58)

5,30

134,466

712,67

14 G9H3OF01

u

Trasllat equip asfaltat (P - 59)

3.151,26

1,000

3.151,26

15 F965A4C5

m

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada
peatonal A4 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5
MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10
a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero (P - 16)

22,59

8,340

188,40

TOTAL

Activitat

01.03.06

103.420,59

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

Capítulo

03

FASE C

Activitat

07

SENYALITZACIÓ

EUR

TOTAL

Activitat

01.03.07

3.871,29

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

Capítulo

03

FASE C

Activitat

08

MOBILIARI URBÀ

1 FQ21BC60

u

Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 46)

72,19

5,000

360,95

2 FQ11GB10

u

Banco de listones de madera tropical, de 165 cm de longitud, con
protección fungicida insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con
respaldo, soportes y apoyabrazos de madera, colocado con fijaciones
mecánicas (P - 45)

327,34

4,000

1.309,36

TOTAL

Activitat

01.03.08

1.670,31

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

Capítulo

03

FASE C

Activitat

09

ENLLUMENAT

1 FHM3Z001

u

reubicació bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m
d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, col·locat
sobre dau de formigó (P - 40)

140,53

8,000

1.124,24

2 GDK2U020

u

Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 65)

225,90

1,000

225,90

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

5

3 GDKZU060

u

Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 67)

189,72

1,000

189,72

4 GG3809U2

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 69)

7,45

126,110

939,52

5 GHM1OF04

u

Legalització instal.lació electrica i d'il-luminació (P - 71)

577,73

1,000

577,73

6 F2225632

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 10)

17,65

43,154

761,67

7 F228F10F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM (P - 12)

10,27

19,381

199,04

8 GGD2322D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 70)

57,56

7,000

402,92

9 FG31H554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 37)

3,21

581,410

1.866,33

10 FHGACI03

u

Verificació de punt de llum instal.lat o afectat i control informàtic del
mateix. (P - 38)

9,07

15,000

136,05

11 F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

80,57

34,626

2.789,82

12 FHM31L8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m
de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 39)

582,80

7,000

4.079,60

13 FDK282C9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x50 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
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P 35)

89,61

13,000

1.164,93

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 34)

0,34

14 FDGZU010

m

169,810

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 36)

33,74

13,000

438,62

16 GG380707

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 68)

10,04

7,500

75,30

17 GDG5Z001

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x18
cm amb sorra de riu. (P - 63)

18,01

169,810

3.058,28

18 F9E1321N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 21)

36,94

78,906

2.914,79

Activitat

01.03.09

Pàg.:

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 50)

62,89

31,000

1.949,59

4 FR44823C

u

Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor de 80 l (P - 49)

199,45

31,000

6.182,95

5 FR3P9141

m3

Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 48)

35,80

324,570

11.619,61

6 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 (P - 47)

38,41

24,800

952,57

7 FD5A1205

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 30)

24,78

311,840

7.727,40

8 F7B451B0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 13)

2,00

311,840

623,68

9 FJS51662

m

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 42)

2,94

343,840

1.010,89

10 FJS5A661

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,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P 43)

9,96

31,000

308,76

11 FRZ2Z001

u

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de castany tractada
en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 52)

42,72

31,000

1.324,32

12 FJS5X001

u

Instal.lació Kit ventilació tipus Rootrain Urban de la marca Greenleaf o
equivalent. Tub DN600mm 3,00m, amb TE, reixa i adaptador per reg
automatitzat. Soterrat (P - 44)

27,60

31,000

855,60

13 GJMBU110

u

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de
llegir una velocitat de 0 a 15 m/s, per a un diàmetre de canonada de
25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de 4-20 mA, RS232, amb
display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani,
cabal total i velocitat (P - 73)

6.502,47

1,000

6.502,47

14 GJM4U020

u

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i
col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat (P - 72)

244,86

1,000

244,86

15 GDK254F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 64)

52,73

1,000

52,73

16 GDKZ3154

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 66)

32,12

1,000

32,12

21.002,20
TOTAL

Activitat

01.03.10

49.829,42

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

Capítulo

03

FASE C

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

Activitat

10

JARDINERIA

Capítulo

03

FASE C

Activitat

11

NETEJA FINAL

1 F7BCOF01

2 FRZ21C23

m

u

6

3 FR612453

57,74

15 FDKZ3154

TOTAL

PRESSUPOST

Sistema para-arrels per evitar el creixement de les arrels cap al panot,
format per una làmina de polietilé d'alta intensitat 60 cm de profunditat
amb nervis tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent. Fixat al
terreny o la instal.lació existent. (P - 14)

17,48

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú (P - 51)

21,36

559,480

9.779,71
1 YPAN0003

31,000

662,16

EUR

TOTAL

Activitat

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA NETEJA DE
LES OBRES DE LA FASE C (P - 86)
01.03.11

390,00

1,000

390,00

390,00

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

Capítulo

03

FASE C

Activitat

12

SEGURETAT I SALUT

1 YPAS0001

TOTAL

PA

Activitat

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA (P - 88)

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

03

FASE C

Activitat

13

GESTIO DE RESIDUS

Activitat

PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA GESTIÓ DE
RESIDUS DE L'OBRA (P - 87)
01.03.13

3.049,14

3.049,14

Capítulo

TOTAL

0,368

01.03.12

Obra

1 YPAR0001

8.285,71

7

1.652,67

0,368

608,18

608,18

EUR

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

RESUM DEL PRESSUPOST

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Activitat
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat

01.03.01

SENYALITZACIÓ I BALISAMENT PROVISIONAL

5.536,54
28.648,78

Activitat

01.03.02

TREBALLS PREVIS

Activitat

01.03.03

SERVEIS AFECTATS

Activitat

01.03.04

DRENATGE

4.591,06

Activitat

01.03.06

PAVIMENTS

103.420,59

Activitat

01.03.07

SENYALITZACIÓ

3.871,29

Activitat

01.03.08

MOBILIARI URBÀ

1.670,31

Activitat

01.03.09

ENLLUMENAT

21.002,20

Activitat

01.03.10

JARDINERIA

49.829,42

Activitat

01.03.11

NETEJA FINAL

3.740,64

390,00

Activitat

01.03.12

SEGURETAT I SALUT

3.049,14

Activitat

01.03.13

GESTIO DE RESIDUS

608,18

Capítulo

01.03

FASE C

226.358,15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
226.358,15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo

01.03

FASE C

226.358,15

Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

226.358,15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
226.358,15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Presupuesto ECAO31702018 FASE C

226.358,15
226.358,15

EUR

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

PRESSUPOST PER CONTRACTE

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA FASE C

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

226.358,15

13 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 226.358,15.............................................................

29.426,56

6 % DESPESES GENERALS SOBRE 226.358,15..............................................................

13.581,49

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 269.366,20...............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
tres-cents vint-i-cinc mil nou-cents trenta-tres euros amb deu cèntims

Agost de 2018
Els Enginers autors del projecte,

Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.

269.366,20

56.566,90
325.933,10

Millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara

PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT DE LES FASES

PROJECTE DE MILLORA DE ACCESSIBILTAT AL BARRI D´ÈGARA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

603.302,17

13 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 603.302,17.............................................................

78.429,28

6 % DESPESES GENERALS SOBRE 603.302,17..............................................................

36.198,13

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

717.929,58

21 % IVA SOBRE 717.929,58...............................................................................................

150.765,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

868.694,79

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
vuit-cents seixanta-vuit mil sis-cents noranta-quatre euros amb setanta-nou cèntims

Agost de 2018
Els Enginers autors del projecte,

Ferran Valdés Martínez
E.C.C.P.

Núria Torrella Aracil
E.C.C.P.

