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MEMÒRIA: 
 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL NOU ESPAI FIRAL RONDA 
PONENT 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.- ANTECEDENTS 

Fira de Mollerussa, atenent les demandes d’un important sector d’expositors relacionades amb 
la necessitat de més espai expositiu, facilitar el muntatge i desmuntatge, i apostar decididament 
per una sectorització general de la Fira per tal de potenciar la professionalitat dels diferents 
sectors que componen la Fira de Sant Josep, decideix remodelar tot l’espai expositiu del 
certamen, donar resposta a les peticions dels expositors i alhora marcar les línies o objectius 
dels nous reptes de futur. 

 

 

Ronda Ponent 
El nou espai firal en la trama 
urbana de Mollerussa 
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Aquest nou espai firal permetrà: 
• Ubicació dels concessionaris de tractors amb caràcter permanent anual. 
• Reubicar les firmes expositores de maquinària agrícola del recinte exterior en el nou 

espai  
• 11.625 m2 de nou paviment de recinte firal. 

 

Amb l’adequació d’aquest nou espai s’aconseguiran un seguit d’avantatges pretesos per 
l’organització dels certàmens firals: 

• Possibilitat de perllongar els dies de muntatge i desmuntatge. Petició llargament 
reclamada per part dels expositors, que per motius de circulació i celebració del mercat 
setmanals, actualment només disposen de dos dies de muntatge i desmuntatge. En la 
nova ubicació es pot doblar aquest període, donat que és un espai sense activitat diària. 

• Facilita l’accés al muntatge i desmuntatge dels expositors del nou sector firal, expositors 
que degudes les característiques del seu producte requereixen espais amplis de 
maniobra. 

• Disposar d’un espai de caràcter permanent de fàcil accés i integrat plenament en el 
conjunt de l’espai firal. 

• Concentrar en la zona dels Pavellons Firals el gruix de la fira. 
• Alliberar la Rotonda del carrer d’Arbeca i descongestionar la circulació interior de la 

població el dies de fira. (La Fira se celebra en una de les artèries principal de la ciutat). 
• Sector de concessionaris de tractors en un espai diàfan i més compacte i alhora més 

accessible des dels aparcaments i des de les rondes, principal accés a Fira de Sant 
Josep. 

• Increment total en 2.000 m2 de l’espai expositiu. 
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2.- DADES GENERALS 

2.1.-  IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

2.1.1.- Objecte del projecte 

Es redacta aquest document tècnic d’obres per tal de definir els treballs d’adequació del Nou 
Espai firal Ronda Ponent, per tal de millorar el paviment del recinte i fer-lo més adequat per la 
celebració de fires, així com la instal·lació elèctrica en baixa tensió temporal dels estands de la 
fira de Mollerussa, per tal d’establir les condicions i garanties mínimes exigides per la 
reglamentació vigent 

 

2.1.2.- Promotor 

Ajuntament de Mollerussa, amb adreça a la Plaça de l’Ajuntament 2, 25230 Mollerussa. 

 

2.1.3.- Autors del projecte 

La documentació escrita i gràfica per la construcció de la present obra ha estat realitzada pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa: 

Carles Guerrero Sala com a Arquitecte 
Víctor Gregori Perelló com a Arquitecte Tècnic 
Eugeni Aparici Tudela com a Enginyer industrial 
 

2.1.4.- Situació i emplaçament 

La parcel·la sobre la que es vol actuar està ubicada a l’Avinguda de La Fira de Mollerussa, en la 
part posterior dels Pavellons Firals, amb referència cadastral 4004627CG2140S0001PW. 

Es tracta d’una esplanada que actualment està acabada amb tot-u compactat, graveta o terres, 
segons la zona de l’esplanada. 

L’esplanada confronta en tot el lateral Sud-Est amb els patis posteriors dels habitatges del 
Carrer Mestre Enric Subirós, en el lateral Sud-Oest amb la Ronda Ponent, en el lateral Nord-
Oest amb el carrer Avda. de la Fira, i en el lateral Nord-Est amb la part posteriors dels Pavellons 
Firals. 
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Font: Google Earth 

 

3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

Aquest projecte pretén adequar un espai per a us firal, requerint tres actuacions diferenciades: 

• Per una part dotar l’espai d’una infraestructura elèctrica que permeti que els expositors 
disposin de connexió a la xarxa elèctrica durant les fires. 

• Per altra part adequar el paviment existent amb un acabat de paviment asfàltic, més 
adient a les necessitats de les fires. 

• Millora de la il·luminació existent a l’esplanada. 
 

3.1.- DADES URBANÍSTIQUES. 

La parcel·la afectada per l’esplanada Firal, es tracta d’una parcel·la inclosa en el sistema 
d’equipaments públics i serveis tècnics Clau E.  

 

3.2.- PRESTACIONS DE L’EDIFICI. COMPLIMENT DEL CTE 

Atès que l’actuació consisteix en adequació de esplanada en espai obert, no essent d’aplicació 
el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Es donarà compliment a la normativa sectorial corresponent: 

.- Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT 01 a BT 051. 

.- Normes particulars i de normalització de la Cía. Subministradora d’Energia Elèctrica. 
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.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

.- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres. 

.- Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 

.- Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

.- Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

.- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

 



 

8 
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

3.3.- PRESSUPOST TOTAL DE LES OBRES A REALITZAR PEL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ. 

 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT. 
 
El pressupost total de l’obra ascendeix a: 
 
Pressupost d’execució material (PEM) ....................................................... 219.407,21 € 
 
Despeses generals 13 % ............................................................................. 28.522,94 € 
Benefici industrial 6 % .................................................................................. 13.164,43 € 
 
Subtotal ..................................................................................................... 261.094,58 € 
 
IVA 21 % ...................................................................................................... 54.829,86 € 
  
 
Pressupost d’execució per a contracta (PEC) ....................................... 315.924,44 € 
 
 
 
El pressupost d’execució de la contracta és de: TRES-CENTS QUINZE MIL NOU-CENTS VINT-
I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 
 
 
 
 
 
 
Mollerussa, desembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carles Guerrero Sala 
 Arquitecte 
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA: 
 
 
Els treballs consistiran en l’adequació de l’esplanada existent per a l’ús de fires. Així 
l’adequació es realitza amb l’objectiu de: 
 

• Per una part dotar l’espai d’una infraestructura elèctrica que permeti que els expositors 
disposin de connexió a la xarxa elèctrica durant les fires. 

• Per altra part adequar el paviment existent amb un acabat de paviment asfàltic, més 
adient a les necessitats de les fires. 

• Millora de la il·luminació existent a l’esplanada. 
 

Així els treballs a realitzar seran: 

.- Realització de rases per ubicació de tubs i registres on s’hi instal·laran els cablejats 
elèctrics per subministrament als expositors firals. Un cop realitzades les rases es 
col·locaran dos tubs corrugats de polietilè vermell canalflex doble capa de diàmetre 110 
mm, recoberts de formigó i amb cinta senyalitzadora en la part superior. Seguidament es 
replenarà la rasa amb sol seleccionat compactat. 

.- Els registres en preveuen realitzats amb maó calat arrebossat internament, ubicats 
sobre solera de formigó, i amb tapa de fosa de 400x400 mm. 

.- El projecte preveu també l’adequació dels armaris de distribució ja existents repartits al 
llarg de la línia que discorre al llarg de l’Avda. de la Fira. En aquests armaris s’hi preveu 
la realització d’un nou arrebossat, la retirada de les actuals portes metàl3liques i la 
col·locació de noves portes metàl·liques galvanitzades i lacades. 

.- Es preveu l’arrencada d’un petit muret de tanca que actualment està deteriorar, així com 
un tram de tanca metàl·lica en el lateral de la Ronda Ponent, per posteriorment realitzar 
un petit muret armat en el perímetre de l’esplanada on s’hi ubicarà una nova tanca 
metàl·lica rígida de tipus Gelovall o similar, fixada amb ferramenta sobre el muret. 

.- Es preveu també l’excavació de rases per ubicació de canal i reixes de recollida de 
pluvials tipus RC50 o similar, amb connexió a clavegueram realitzada amb tub de PVC 
de 200mm revestit de formigó. 

.- Per l’adequació de l’esplanada es preveu un perfilat del paviment actual, aportant tot-ú 
per recrescut on pugui fer falta per adequar les pendents del paviment, i posteriorment 
s’hi realitzarà l’estesa i compactació d’una capa de Mescla Bituminosa en calent tipus AC 
16 Surf B 50/70D. 

.- Es preveu també la realització d’una rasa per buscar el cablejat que subministra els 
armaris existents des del trafo d’Endesa, per tal de puntejat aquest cablejat cap al trafo 
propietat de l’Ajuntament i d’allí alimentar els armaris. 

.- Els treballs elèctrics, realitzats els treballs d’obra civil, consistiran en: 
.- Cablejat de 240 mm2 de secció per al puntejat entre trafos. 
.- Cablejat de 25 mm2 per l’alimentació des dels armaris a les arquetes de registre, 

amb terra de 16 mm2. 
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.- Quadre de baixa tensió amb proteccions corresponents, en centre de 
transformació per sortida d’alimentació d’armaris. 

.- Instal·lació de proteccions en armaris per cadascuna de les línies d’alimentació 
d’arquetes. 

.- Finalment es preveu la retirada dels projectors de lluminàries existents, per incorporar-hi 
2 projectors LED per cadascun del bàculs existents, correctament connectats i posat en 
funcionament. 

 
 

ALTRES DETERMINACIONS 
 
NETEJA: Una vegada acabada l’obra es considerarà llesta per lliurar-la quan estigui totalment 
neta de materials, runes, i amb el acabats adequats al previst en el projecte. 
 
 
REPLANTEIG DE L’OBRA: 
 
El replanteig de l’obra es basa en fixar els límits del recinte d’esplanada on es realitzaran els 
treballs d’adequació.  
 
 
JUSTIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS: 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS:  

• Els preus de maquinària, materials i ma d’obra s’han ajustat a la zona d’ubicació de 
l’obra. Per l’obtenció dels preus unitaris s’ha seguit el previst a l’article 130 del Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, així com les normes complementàries 
vigents.  

 
REVISIÓ DE PREUS:  

• En compliment als articles 103 a 105 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes 
del sector públic, NO ÉS PROCEDENT la revisió de preus. 
 
 

CRITERIS D’ACTUACIÓ PER A LA DIVISIÓ EN LOTS DELS CONTRACTES D’OBRA 
 
D’acord amb l’article 99.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/UE, de 26 de febrer de 2014, sempre que la naturalesa o 
l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de 
les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el 
que disposa la disposició addicional quarta. No obstant això, l’òrgan de contractació pot no 
dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar 
degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres. 
En tot cas, un dels motius vàlids per justificar la no-divisió en lots de l’objecte del contracte és el 
fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a 
l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
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impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient. 
 
Amb això no es poden separar en lots les actuacions de façana i de la coberta volada atès que 
s’ha d’executar simultàniament per coincidir en l’execució en els punt d’interferència d’ambdues. 
 
Als efectes d’una eficient coordinació d’obres i, en conseqüència, una millor execució conjunta 
de totes les partides d’obra, no és convenient una divisió en la licitació del present contracte, ja 
que la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte 
dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. Tot això als efectes de 
l’establert a l’article 5.1 del Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, i de l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
 
PROGRAMA DE TREBALLS TERMINIS I CLASSIFICACIÓ 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT 
 

• El termini d’execució de l’obra és de 1 mes.  
 

 
PLA D’OBRES: 
 

• A tall orientatiu s’estableix a continuació un quadre de treballs previstos per temps.  
 
ARRANJAMENT I MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT 
 
 Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 
Enderrocs i preparació de l’esplanada     

Realització de rases (cables i peu de 
tanca)  

    

Instal·lació de tubs per cablejat i 
reblert de rases, i registres 

    

Execució de peu de formigó per 
tanca 

    

Execució i connexió de reixes de 
recollida d’aigües pluvials 

    

Instal·lació elèctrica (armaris, 
cablejat,...) 

    

Pavimentació de l’esplanada     

Nous projectors d’enllumenat     
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CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
 

• La classificació d’activitats – codi CPV , d’acord amb l’annex 1 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, les activitats derivades d’aquest projecte 
tenen classificació CPV:  
 

 
Codi CPV:   
• 45112100-6    Treballs d’excavació de rases 
• 45232130-2    Treballs de construcció de canalitzacions d’agües 

pluvials. 
• 45233222-1    Treballs de pavimentació i asfaltat 
• 45311000-0    Treballs d’instal·lació de cablejat i accessoris elèctrics. 
• 45316100-6    Instal·lació d’equip d’enllumenat exterior 

 
 

• Pel que fa a les empreses que opten a l’adjudicació, segons el RD 773/2015 de 28 
d’agost que modifica determinats preceptes del Reglamento General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001, de 12 
de octubre, com que l’import és inferior a 500.000 € no requereix classificació del 
contractista, tot i això tal com s’estableix a l’article 79 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, la classificació necessària per aquesta obra seria: 
 

GRUP  G, SUBGRUP  4  (Vials i pistes, amb ferms de mescles bituminoses) 
GRUP  I, SUBGRUP  6  (Distribució de baixa tensió) 
 

La categoria serà la que s’estableix en l’article 26 del RD 773/2015 de 28 d’agost que 
modifica determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: 
CATEGORIA 2 
 

 
• Fem constar que les obres a realitzar, segons aquest projecte no afecten l’estabilitat, la 

seguretat, i l’estanqueïtat.. 
 
 
GENERALITATS: 
Amb tot l'exposat anteriorment i els plànols que s’adjunten, queda detallada la present obra a 
realitzar. Tota l’obra s’ajustarà al plec de condicions generals i particulars que s’adjunta.  
 
En la direcció de les obres l'Arquitecte Director es reserva el dret concedit per la propietat, 
d’anular o modificar qualsevol partida del present projecte que al seu judici no pogués fer-se de 
la forma prevista al mateix, per circumstàncies d’índole tècnica o econòmica. 
 
Les qualitats o materials no especificats en el present projecte es definiran de manera definitiva 
en el projecte d’execució material o en el seu cas, en el moment de la realització de l’obra, 
quedant el constructor obligat a complir les ordres de la Direcció Facultativa. 
 
Els materials i qualitats dels mateixos, reflectides en el present projecte, podran ésser modificats 
en el projecte d’execució o durant el transcurs de l’obra, substituint-se per altres d’índole similar 
a judici de l'Arquitecte Director. 
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S’observaran totes les normes i disposicions que actualment estan aprovades i aquelles que en 
el transcurs de l’obra s’aprovin en matèria de Seguretat, Construcció o sobre Materials de 
Construcció. 
 
 
 
Mollerussa, desembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carles Guerrero Sala 
 Arquitecte



 

14 
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
 
 

ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 



Enderroc

Excavació- Moviment de terres

Reforma- Rehabilitació

Fitxa Resum

Permet establir quines opcions de minimització de residus es duen a terme, des de fase de projecte fins a
fase d'obra.

Aquest document, que és un Estudi de Gestió de Residus, permet donar compliment al "Real Decreto 105
/ 2008 , regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición", d'àmbit estatal i als
decrets de la Generalitat:  201/1994, 161/2001 reguladors de residus i al decret 21/2006 , d'ecoeficiència

Aquest apartat permet la introducció de les dades d'excavacions i moviments de terres i centralitza totes de
dades referents a terres dins el projecte

Tipus, quantitats i codificació

Minimització, gestió dins d'obra

Aqui és on es traslladen les dades abans introduides i s'acaba de definir l'estudi de gestió de
residus

L'apartat Ampliació-Remuntes, a partir de les dades de la superfície nova que es construeix, obté el residu
generat en aquesta fase (p.ex. ampliació en un lateral d’un edifici)

Facilita el càlcul de la fiança establerta per el Decret 161/2001, que cal deixar a l'Ajuntament en el moment
de la sol·licitud de llicència.

El decret estatal 105/2008, estableix que cal informació gràfica de com i on s'instal.laran els elements de
recollida de residus a l'obra. Des de l'OCT es defensa que aquest document ha de ser l'Estudi de Seguretat i
Salut, per tal de no duplicar informació i per als casos en que hi hagi un estudi bàsic de seguretat i salut (on
no és obligatòria la documentació gràfica), caldria afegir un document annex, que fos un arxiu de dibuix amb
la previsió d'ubicació de les instal·lacions de gestió de residus (contenidors, casetes, etc)

El document presenta un apartat amb dimensions dels principals contenidors d'obra.

El document incorpora un plec de condicions, que caldrà personalitzar, i que es pretén ampliar proximament
Plec de condicions tècniques

Fiança

Documentació gràfica Annex 1

Com a novetat sobre el document que fins ara era d'utilització, hi ha la possibilitat de decidir el tractament
que es dóna als materials d'excavació i introdueix els codis de residu segons la legislació comunitària

En base al RD 105/2008, indica l'obligació o no de separació en obra, alhora que permet millorar en les
fraccions a separar si el projecte així ho determina.

Documentació gràfica

El document incorpora un ventall de preus de gestió de runes, depenent de si és neta (runa separada) o bruta
(runa barrejada), extret del que han facilitat els gestors de residus de Catalunya, també permet incorporar
preus d'elements auxiliars (casetes, etc.) que en alguns casos poden modificar substancialment el pressupost;
per a aquests elements cal definir un preu. Això permet l'obtenció ràpida d'un pressupost estimatiu de la
gestió.

Facilita la concreció de les opcions de gestió de les terres i materials d'excavació.

Gestió fora d'obra  i pressupost
Per a cada tipus de residu, permet especificar quin gestor el tractarà, a través del link amb l'Agència Catalana
de Residus, facilita l'obtenció dels codis de gestor.

INTRODUCCIÓ  I AJUDA

Ampliació-Remuntes

Per facilitar l'accés als diferents apartats, s'ha dividit l'aplicació en quatre: Enderroc, Excavació -Moviment
de terres, Reforma-Rehabilitació i Ampliació, cadascuna d'elles s'organitza en una o més pestanyes i
permet introduir les dades dels diferents tipus o parts d'un projecte (rehabilitació, enderroc i ampliació).

Mitjançant les pestanyes de la part inferior de la taula, es pot passar a l'apartat que calgui omplir, les dades
parcials de cada apartat es traslladen a la Fitxa Resum, que caldrà imprimir i que figurarà com un apartat de
la memòria del projecte.

L'apartat Enderroc (total i vials) , permet el càlcul dels residus de l’enderroc de tot un edifici o construcció ,
en base a la superficie de l'edifici a enderrocar i el tipus de construcció (p.ex. un annex a un pati). En funció
de la superficie afectada, calcula els residus d'enderroc de vials (eliminar parts asfaltades...).
L'apartat Enderroc (per partides), calcula els residus dels enderrocs que cal fer abans de la construcció
(envans, cobertes...), introduint les partides d'obra una vegada fet l’amidament en projecte. Permet per a
algunes partides la introducció de forma indistinta de dades en m2 i en m3

L'apartat Reforma-Rehabilitació, permet mitjançant un càlcul teòric, l’aproximació a una dada de superfície
que assimila com a obra nova, i dóna com a resultat els residus que es generen quan s’executa la part d’obra
nova de la rehabilitació (p.ex. la runa generada quan s’executen nous envans, paviments o sostres,..). Pel
càlcul cal disposar de les dades de superficie de l'actuació i el tipus de rehabilitació.

http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN#


]
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 Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,542 0 0,512 0
formigó 0,084 0 0,062 0

petris 0,052 0 0,082 0
metalls 0,004 0 0,0009 0
fustes 0,023 0 0,0663 0
vidre 0,0006 0 0,004 0

plàstics 0,004 0 0,004 0
altres 0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 t 0,7392 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,338 0 0,3825 0
formigó 0,711 0 0,5253 0

petris 0,051 0 0,0347 0
metalls 0,016 0 0,0036 0
fustes 0,0017 0 0,0047 0
vidre 0,0016 0 0,001 0

plàstics 0,0008 0 0,007 0
betum 0,009 0 0,0012 0
altres 0,009 0 0,00153 0

1,1381 0,00 t 0,96153 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,558 0 0,527 0
formigó 0,345 0 0,255 0

petris 0,035 0 0,024 0
metalls 0,0078 0 0,0017 0
fustes 0,023 0 0,0644 0
vidre 0,0008 0 0,0005 0

plàstics 0,0004 0 0,004 0
altres 0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 t 0,8776 0,00 m3

Superfície a enderrocar 50 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

granulats 0,42 21,000 0,3 15,00
betums 0,195 9,750 0,25 12,50

altres 0,005 0,250 0,002 0,10

0,62 31,00 t 0,552 27,60 m3

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

  residu d'enderroc 
   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

 residu enderroc vials

 residu d'enderroc 
  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

 residu enderroc  

   Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases)
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Volum medició Pes Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0 1,8 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 0 1,5 0,00 0,00
obra de fàbrica buida 17,28 1,2 20,74 17,28
formigó armat 0 2,5 0,00 0,00
paret de mamposteria 0 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 0 7,85 0,00 0,00
fustes 0 0,8 0,00 0,00
altres 0 0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs
 obra de fàbrica massissa : 0 0,065 0,105 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares
 obra de fàbrica massissa : 0 0,17 0,294 0,00 0,00
 paret de 15 cm enguixada dues cares
 obra de fàbrica massissa : 0 0,32 0,564 0,00 0,00
 paret de 30 cm enguixada dues cares
 obra de fàbrica buida: 0 0,065 0,078 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares
 obra de fàbrica buida: 0 0,016 0,192 0,00 0,00
 paret de 14 cm enguixada dues cares
 paret de mamposteria  0 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100
sostre amb biguetes 0 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160
sostre amb biguetes 0 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200
sostre amb biguetes 0 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240
 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0 0,13 0,28 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 0 0,24 0,16 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=20 0 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=24 0 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0 0,12 0,15 0,00 0,00
cantell 15 cm 0 0,15 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,2 0,24 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de
biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió
.Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada
de biga h= variable.

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil
h=variable.  El resultat corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parcial  (medició en m2 )

   Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix
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cantell 8 cm 0 0,08 0,19 0,00 0,00
cantell 10 cm 0 0,1 0,24 0,00 0,00
cantell 12 cm 0 0,12 0,29 0,00 0,00
cantell 15 cm 0 0,15 0,36 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0 0,041 0,0246 0,00 0,00
 biga 15x15, tarima  2,5cm 0 0,0475 0,0285 0,00 0,00
 biga 20x12, tarima  2,5cm 0 0,049 0,0294 0,00 0,00
 biga 24x14, tarima  2,5cm 0 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0 0,0854 0,075 0,00 0,00
 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0 0,0732 0,066 0,00 0,00
 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0 0,097 0,09 0,00 0,00
 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0 0,1122 0,105 0,00 0,00
 capes de compressió de sostres i forjats amb armat
2 cm de gruix 0 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 0 0,05 0,125 0,00 0,00
 cobertes (acabat)
amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta
els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

0 0,0634 0,12 0,00 0,00

0 0,0577 0,11 0,00 0,00

0 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre
empostissat de fusta de 2-2,5
cm de gruix

0 0,0125 0,02 0,00 0,00

0 0,025 0,1 0,00 0,00

0 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0 0,04 0,072 0,00 0,00
sorra o morter de pendents 0 0,1 0,18 0,00 0,00
(gruix unitari 1 cm)

0 0,032 0,0576 0,00 0,00

0 0,036 0,0432 0,00 0,00

0 0,072 0,0864 0,00 0,00

0 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0 0,017 0,016 0,00 0,00
0 0,015 0,0117 0,00 0,00

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables
0 0,03 0,05 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,07 0,11 0,00 0,00

envans de sostremort de maó
massís de 4 cm i 20% de
forats

rajola hidràulica o ceràmica
gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica
i  t t l 7 

cel ras de placa d'escaiola
enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15
mm de gruix

 paviments

rajola hidràulica o ceràmica
gruix total 3 cm

 cel rasos

envans de sostremort de maó
buit de 4,5 cm i 20% de forats

 llosa de formigó armat

teules àrabs velles
col.locades a llata per canal o
salt de garsa, pes teula 2,4 kg
/ peça.  

encadellat ceràmic de 3,5 cm
de gruix

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

teules àrabs velles, preses
amb 3 cm de morter. pes
teula 2,4 kg / peça
teules àrabs noves preses
amb 3 cm de morter. pes
teula 2 kg / peça 

envans de sostremort de
totxana de 9 cm i 20% de
forats

doblat de rasilla col.locat amb
3 cm de morter
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0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments
enguixat 0 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 27,64 0,02 0,02 0,55 0,55
arrebossat de calç, estuc 0 0,01 0,016 0,00 0,00

0 0,03 0,034 0,00 0,00

0 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres
0 0,001 0,025 0,00 0,00

0 0,01 0,018 0,00 0,00

................. 0 0 0 0,00 0,00

.................. 0 0 0 0,00 0,00

pes t volum m3  

20,736 17,28
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,553 0,55

     vidres 0,000 0,00
0,000 0,00

................. 0,000 0,00

.................. 0,000 0,00

21,289 t 17,83 m3

t m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00
bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00
bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00
bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00
 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00
IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00
IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00
IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00

enrajolat de paret, sense
arrebossat

vidres. vidre senzill, gruix
nominal 1 cm

fibrociment en plaques, amb o 
sense amiant, gruix placa
ondulada 6 mm.
Per a conductes : diàmetre x
3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre
llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre
llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant,
(gruix unitari 1 cm )

enrajolat de paret, inclòs
arrebossat

gruix total 7 cm

terratzo sobre morter gruix
total 5 cm

     fibrociment en plaques

     murs de mamposteria, pedra

     cobertes (acabat)

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta
     formigó armat

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     paviments

     cobertes (base i pendents)

     revestiments

     sostres amb bigues metàl·liques

     cel rasos

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó
     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica



       Volum
( m3) (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 244,13 2 488,26
grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00
argiles 0,00 2,1 0,00
terra vegetal 0,00 1,7 0,00
pedraplè 0,00 1,8 0,00
terres contaminades 0,00 1,8 0,00
altres 0,00 1 0,00

244,13 m3 488,26 t 244,13 m3   Total residu excavació

   Residus d'excavació
    Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació
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0,00 m2

Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,3 m2

Superfície equivalent 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,085885 0 0,08957 0
obra de fàbrica 0,036634 0 0,0407 0

formigó 0,036464 0 0,02605 0
petris 0,00786 0 0,0118 0

guixos 0,003927 0 0,0097 0
altres 0,001 0 0,0013 0

   embalatges 0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0

plàstics 0,00158 0 0,01035 0
paper i cartró 0,00083 0 0,01188 0

metalls 0,00065 0 0,0018 0

0,090152 0,00 t 0,1181 0 m3  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació ( construcció )        ( superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

0,00superfície d'obra nova equivalent 
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 Superfície construïda 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,085885 0 0,08957 0
obra de fàbrica 0,036634 0 0,0407 0

formigó 0,036464 0 0,02605 0
petris 0,00786 0 0,0118 0

guixos 0,003927 0 0,00972 0
altres 0,001 0 0,0013 0

   embalatges 0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0

plàstics 0,00158 0 0,01035 0
paper i cartró 0,00083 0 0,01188 0

metalls 0,00065 0 0,0018 0

0,00 t 0,1181 0,00 m3Residu d'ampliació d'edifici 

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 488,26 244,13

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 488,26 t 244,13 m3

no no

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 20,74 0,512 17,28
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 21,55 0,082 15,55
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 9,75 0,0012 12,50
fibrociment 170605 0,01 0,25 0,018 0,10

................. 0,00 0,00 0,00 0,00
.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 52,289 t 0,7544 45,43 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00
obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00

formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00
petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00

guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3

- altres
-
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Decret  89/2010 reguladors de residus codificació
Decret 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Comarca : Pla d'Urgell

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Real Decreto 105 / 2008 , regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, d'abast estatal
tipus

quantitats

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

totals d'enderroc 

és residu
 abocador

Residus d'enderroc 

Esplanada Pavellons Firals
Mollerussa

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador si

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

Projecte bàsic i executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat.

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

-



-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

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

 Excavació / Mov. terres Volum  292,96
 m3  (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 292,956
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 292,956

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 20,74
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

0,00
0,00

terres per tractar
valoritzador / abocador

0,00
0,00

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment
quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels
següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

  GESTIÓ (obra)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar
no inert

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

especificar
especificar

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

minimització

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.



Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-

-

-

tipus de residu
Tots

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 0,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 292,96
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta
Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3

15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00
Maons i ceràmics 23,33 349,92
Petris barrejats 21,00 314,94

Metalls 0,00 0,00
Fusta 0,00 0,00
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,00 0,00
Paper i cartró 0,00 0,00
Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -
Perillosos Especials 17,01

- - -

- 104,98

- - -
-
-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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0,00

Valoritzador / Abocador          

-

-

-

-

Classificació          

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum
de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Transport                                                                

7334,18 1464,78

204,12 680,40

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

runa neta

- - -

- 116,64 -

-

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Romà Infraestructures i Serveis Partida Bellfort Miralcamp E-262,99

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

- -

- -

-
- - -
- -

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra
un gestor autoritzat



1345,26
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones

euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -
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204,12 1686,40 0,00

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

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

3235,79

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

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins
l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

El volum de residus aparent  és de : 289,56
El pes dels residus és de : 52,29

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.049,19

documentació gràfica

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-
-
-
-
-
-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 

documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de 

Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.



m3 244,13 m3

m3 % 55,20 m3

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 78,85 m3 6,01 euros
Residus de construcció * 48,6 m3 12,02 euros

m3

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Previsió final de l'EstudiPercentatge de reducció per minimització

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de residus, per causa de 

modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de 

residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

10,00
244,13

61,33
Total excavació
Total construcció

L'Ajuntament d'/de Mollerussa

euros/m3 473,89

Total fiança 1.058,06

euros/m3 584,17

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 127
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1. Descripció de l'obra 
 
1.1. Dades generals del projecte i de l'obra 
 

Descripció del Projecte i de 
l'obra sobre la qual es treballa 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL NOU ESPAI FIRAL RONDA 
PONENT 

Situació de l'obra a construir Avinguda de La Fira de Mollerussa 

Tècnic autor del projecte Carles Guerrero Sala com a Arquitecte 
Víctor Gregori Perelló com a Arquitecte Tècnic 
Eugeni Aparici Tudela com a Enginyer industrial 

 
 

2. Justificació documental 
 
2.1. Justificació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/1997 en el qual s'estableix 
l'obligatorietat del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut 
en donar-se algun d'aquests supòsits: 
 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 
milions de pessetes (450.759,08 €). 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a 
més de 20 treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total 
dels treballadors en l'obra sigui superior a 500. 
d) les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses. 

 
A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte, en no 
donar-se cap d'aquests supòsits anteriors, es dedueix que el promotor només està obligat a elaborar 
un Estudi bàsic de Seguretat i Salut, el qual es desenvolupa en aquest document. 
 
 
2.2. Objectius de l'Estudi Bàsic de Seguretat 
 
D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al 
RD 1627/1997, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, 
l'objectiu d'aquesta Memòria d'aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut és marcar les directrius 
bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest 
estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
• En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats 

d'obra, Màquines i Equips, avaluat l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades 
aportades pel promotor i el Projectista. 

• S'ha proguarit que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les 
pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si 
el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza 
tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà d'adequar tècnicament el mateix. 

• Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel promotor per complir el Article 
7 del RD 171/2004, en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda 
complerta mitjançant l'Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut , En els termes que estableixen 
els articles 5 i 6 del RD 1627/1997 ". 
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• Aquest "Estudi Bàsic de Seguretat i Salut" és un capítol més del projecte d'obra, per això haurà 
d'estar en l'obra, juntament amb la resta dels documents del projecte d'obra. 

• Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat. 
 
 
 

3. Normes preventives generals de l'obra 
 
Normes generals 
 
• Complir activament les instruccions i mesures preventives que adopti l'empresari. 
• Vetllar per la seguretat pròpia i de les persones a qui pugui afectar les seves activitats 

desenvolupades. 
• Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes, els mitjans i equips assignats. 
• Assistir a totes les activitats de formació sobre prevenció de riscos laborals organitzades per 

l'empresari. 
• Consultar i complir les indicacions de la informació sobre prevenció de riscos rebuda de 

l'empresari. 
• Cooperar per que en l'obra es puguin garantir unes condicions de treball segures. 
• No consumir substàncies que puguin alterar la percepció dels riscos en el treball. 
• Comunicar verbalment i, quan sigui necessari, per escrit, les instruccions preventives necessàries 

al personal subordinat. 
• Accedir únicament a les zones de treball que ofereixin les garanties de seguretat. 
• Realitzar únicament aquelles activitats per les quals s'està qualificat i es disposa de les 

autoritzacions necessàries. 
• No posar fora de servei i utilitzar correctament els mitjans de seguretat existents en l'obra. 
• Informar immediatament els seus superiors de qualsevol situació que pugui comportar un risc per 

a la seguretat i salut dels treballadors. 
• Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat laboral competent. 
• Respectar la senyalització de seguretat col·locada a l'obra. 
• No encendre foc a l'obra. 
• Utilitzar l'eina adequada segons la feina que es vol realitzar. 
• En cas de produir qualsevol tipus d'accident, comunicar la situació immediatament als seus 

superiors. 
• Conèixer la situació dels extintors en l'obra. 
• No romandre sota càrregues suspeses. 
• En zones de circulació de maquinària, utilitzar els passos previstos per a treballadors. 
• Respectar els radis de seguretat de la maquinària. 
• En aixecar pesos, fer-ho amb l'esquena recta i realitzar la força amb les cames, mai amb 

l'esquena. 
• Rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar. 
• Tota la maquinària d'obra matriculada que superi els 25 km / h, ha de tenir passada la ITV. 
 
Proteccions individuals i col·lectives 
 
• Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes en l'obra, els equips de protecció 

individual i les proteccions col·lectives. 
• En cas de no disposar d'equips de protecció individual o que es trobin en mal estat, cal demanar 

equips nous als responsables. 
• Anteposar les mesures de protecció col·lectives davant de les individuals. 
• Conservar en bon estat els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives. 
• En cas de retirar una protecció col·lectiva per necessitats, cal tornar a restituir com més aviat 

millor. 
• En zones amb riscos de caiguda en alçada, no iniciar els treballs fins a la col·locació de les 

proteccions col·lectives. 
• Per col·locar les proteccions col·lectives, utilitzar sistemes segurs: arnès de seguretat ancorat a 
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línies de vida, plataformes elevadores, etc. 
 
Maquinària i equips de treball 
 
• Utilitzar únicament aquells equips i màquines per als quals es disposa de la qualificació i 

autorització necessàries. 
• Utilitzar aquests equips respectant les mesures de seguretat i les especificacions del fabricant. 
• En manipular una màquina o equip, respectar la senyalització interna de l'obra. 
• No utilitzar la maquinària per transportar personal. 
• Realitzar els manteniments periòdics conforme les instruccions del fabricant. 
• Circular amb precaució a les entrades i sortides de l'obra. 
• Vigilar la circulació i l'activitat dels vehicles situats en el radi de treball de la màquina. 
 
Ordre i neteja 
 
• Mantenir les zones de treball netes i endreçades. 
• Segregar i dipositar els residus en els contenidors habilitats en obra. 
• Apilar correctament la runa a l'obra. 
• Retirar els materials caducats i en mal estat del magatzem de l'obra. 
• Mantenir les instal·lacions de neteja personal i de benestar a les obres en condicions higièniques. 
 
Instal·lacions elèctriques 
 
• Comprovar abans de la utilització, que les instal·lacions elèctriques disposen dels elements de 

protecció necessaris. 
• Mantenir les portes dels quadres elèctrics tancades sempre amb clau. 
• Mantenir periòdicament tots els equips elèctrics. 
• Connectar degudament a terra els equips que així ho requereixin. 
• Desconnectar la instal·lació elèctrica abans de realitzar reparacions. 
• Manipular els quadres elèctrics i reparar instal·lacions o circuits únicament si s'està autoritzat. 
• En operacions de maquinària, respectar les distàncies de seguretat amb les línies aèries. 
• respectar els protocols preventius en les instal·lacions elèctriques subterrànies. 
 
 
 

 
4. Prevenció de riscos de l'obra 
 
4.1. Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a 
utilitzar 
 
4.1.1. Relació d'unitats d'obra previstes 
 
Es detalla la relació d'unitats d'obra previstes per a la realització de l'obra, conforme al Projecte 
d'execució i al Pla d'execució de l'obra objecte d'esta memòria de seguretat i salut. 
 
 Unitats d'obra   
      Edificació   
           Urbanització interior de la parcel·la   
                Tancament parcel·la   
                    Entramats metàl·lics  
      Urbanització   
           Operacions prèvies   
               Clos d'obra  
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                Demolicions   
                     Demolició d'elements via pública   
                         Demolició de vorada  
                     Ferms i paviments   
                         Demolició de base de paviment  
                          Paviments exteriors   
                              Tall de paviment per a demolició  
                              Demolició de solera o paviment de formigó  
                              Demolició de paviment exterior d'aglomerat asfàltic  
                Rebuig i desbrossament   
                    Demolició i retirada d'edificacions i estructures  
           Moviment de terres   
                Contencions i sosteniments   
                     Murs   
                         Mur encofrat a dues cares  
                Construcció d'explanacions   
                    Farcits localitzats  
           Xarxa de proveïment i distribució   
                Execució de rases i col·locació conduccions   
                     Obertura de rases   
                         Excavació de rases  
                    Alineació i unió de tubs  
                    Farcit i compactació de la rasa  
               Pericó  
           Xarxa de sanejament   
                Execució de rases i col·locació de conduccions   
                     Obertura de rases   
                         Excavació de rases  
                    Farcit i compactació de la rasa  
               Embornals  
           Xarxa de distribució d'energia elèctrica   
                Baixa tensió   
                     Xarxa exterior: Subministrament elèctric   
                         Xarxa de distribució  
                     Posada a terra   
                         Preses de terra  
           Xarxa d'enllumenat públic   
                Instal·lació interior   
                    Lluminàries  
           Ferms i paviments   
                Calçades   
                     Capes granulars   
                         Tot-u drenants  
                     Capes d’asfalt   
                         Aglomerat asfàltic en calent  
           Neteja final d'obra   
               Neteja final i adequació d'espais  
  
 
4.1.2. Mitjans auxiliars previstos per a l'execució de l'obra 
 
Es detalla a continuació, la relació de mitjans auxiliars empleats en l'obra que compleixen les 
condicions tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la 
seua reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta 
obra.  
En el capítol d'Equips Tècnics es detallen, especificant per a cada un la identificació dels riscos 
laborals durant la seua utilització i s'indiquen les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir tals riscos. 
 
 Mitjans auxiliars   
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     Carretó o carretó de mà  
  
 
4.1.3. Maquinària prevista per a l'execució de l'obra 
 
S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària emprada en l'obra, que complix les condicions 
tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seua 
reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta obra.  
En el capítol d'Equips Tècnics es detallen especificant la identificació dels riscos laborals que pot 
ocasionar la seua utilització i s'indiquen les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir tals riscos, incloent la identificació de riscos en relació amb l'entorn de l'obra en què 
es troben. 
 
 Maquinària d'obra   
      Maquinària de moviment de terres   
           Excavació   
               Retropala o carregadora retroexcavadora  
      Màquines i Equips d'elevació   
          Camió grua de descàrrega  
      Màquines. Equips i Mitjans de transport   
          Camió de transport  
          Camió banyera  
      Màquines i Equips de compactació i estès   
          Motoanivelladora  
          Compactadora de corró  
          Compactadora de capes asfàltiques i bituminoses  
          Picó vibrant  
          Camió de reg  
      Maquinària estenedora i pavimentadora   
          Estenedora d'asfalt  
          Talladora d'asfalt per disc  
      Implements per a maquinària pesada   
          Martell hidràulic  
      Màquines i Equips per a manipulació i treballs de morters i formigons   
          Camió formigonera  
      Petita maquinària i equips d'obra   
           Tornavisos i taladres   
               Tornavís elèctrics  
               Trepants elèctrics  
           Martells perforadors i demolidors   
               Martell demolidor  
           Fresadores, raspalls, polidores i altres   
               Radials elèctriques  
           Vibradors de formigó   
               Vibrador  
           Generadors i compressors   
               Grup electrogen  
  
 
4.1.4. Relació de proteccions col·lectives i senyalització 
 
De l'anàlisi, identificació i avaluació dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, i de les 
característiques constructives de la mateixa, es preveu la utilització de les proteccions col·lectives 
relacionades a continuació, les especificacions tècniques i de la qual mesures preventives en les 
operacions de muntatge, desmuntatge i manteniment es desenvolupen en el capítol corresponent a 
Proteccions Col·lectives, d'esta mateixa memòria de seguretat. 
 
 Proteccions col·lectives   
     Tancament d'obra amb tanca provisional  
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4.1.5. Relació d'equips de protecció individual 
 
De l'anàlisi, identificació i avaluació dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, s'observen 
riscos que només han pogut ser eliminats per mitjà de l'ocupació de proteccions individuals, per la 
qual cosa es fa necessària la utilització dels epis relacionats a continuació,  les especificacions 
tècniques de la qual, marcat, normativa que han de complir, etc. S'especifica en el capítol 
corresponent a EPIs, d'esta mateixa memòria de seguretat. 
 
 EPIs   
      Protecció auditiva   
          Orelleres  
      Protecció del cap   
          Cascs de protecció (per a la construcció)  
      Protecció de la cara i dels ulls   
          Protecció ocular. Ús general  
      Protecció de mans i braços   
          Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general  
          Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics  
      Protecció de peus i cames   
           Calçat d'ús general   
               Calçat de seguretat d'ús professional (200 J)  
          Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional calçat antiestàtic  
      Protecció respiratòria   
           Màscares   
               Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants)  
      Vestuari de protecció   
          Vestuari de protecció d'alta visibilitat  
  
 
4.1.6. Relació de serveis sanitaris i comuns 
 
S'exposa ací la relació de servicis sanitaris i comuns provisionals, necessaris per al nombre de 
treballadors anteriorment calculat i previst, durant la realització de les obres. 
En els plans que s'adjunten s'especifica la ubicació dels mateixos, per a la qual cosa s'ha tingut 
present : 
 
• Adequar-los a les exigències regulades per la normativa vigent. 
• Ubicar-los on oferix majors garanties de seguretat tant en l'accés com en la permanència, 

respecte a la circulació de vehicles, transport i elevació de càrregues, arreplegues, etc., evitant la 
interferència amb operacions, serveis i altres instal·lacions de l'obra. 

• Oferir-los en igualtat de condicions a tot el personal de l'obra, independentment de l'empresa 
contractista o subcontractista a qui pertanguen.  

 
Per a la seua conservació i neteja se seguiran les prescripcions i mesures de conservació i neteja 
establides específicament per a cada un d'ells, en l'Apartat de Servicis Sanitaris i Comuns que es 
desenvolupa en esta mateixa Memòria de Seguretat. 
 
 Serveis sanitaris i comuns   
     Serveis higiènics  
  
 
4.2. Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les 
proteccions tècniques i mesures preventives establertes, segons 
els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte 
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4.2.1. Unitats d'obra 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Tancament parcel·la - Entramats metàl·lics 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i muntatge de tanca elaborada en taller i muntada en obra, composta mitjançant 
entramat metàl·lic format per reixeta de platina d'acer formant quadrícula, bastidor amb unions 
electrosoldades i muntants de tub rectangular d'acer galvanitzat encastats en daus de formigó o 
paretons de fàbrica o formigó. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
- Replanteig d'alineacions i nivells. 
- Marcat i situació dels punts d'ancoratge. 
- Preparació dels punts d'ancoratge. 
- Presentació dels trams de tanca. 
- Aplomat i anivellació dels trams. 
- Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Caiguda d'objectes per 
enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Sobreesforços, 
postures forçades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• La recollida de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, per evitar ensopegades 
• Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 

embolcalls, etc. 
• La col·locació la realitzarà personal especialitzat en aquestes operacions 
• Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
• Haurà de mantenir-se el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 
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Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 
 
Urbanització - Operacions prèvies - Clos d'obra 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es delimitarà el recinte i es realitzarà la tanca d'acord amb els plànols i abans de l'inici de l'obra, per 
impedir així l'accés lliure a persones alienes a l'obra. 
Es col·locaran tanques en tot el perímetre obert de l'obra, les quals seran resistents i tindran una 
alçada de 2.00m, en aquells trams especificats en els plans, i tanca tipus ajuntament en els punts 
igualment especificats en els plànols. 
La porta d'accés per als vehicles tindrà una amplada de 4.50m, estarà separada l'entrada d'accés 
d'operaris de la de vehicles. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Reesforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Il·luminació 
inadequada.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• S'establiran accessos diferenciats i senyalitzats per a les persones i vehicles. La calçada de 

circulació de vehicles i la de personal es separarà almenys per mitjà d'una barana. 
• Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 
• Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
• Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
• Qualsevol obstacle que es trobi situat al costat de l'obra haurà de quedar degudament 

senyalitzat. 
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• Es disposarà en obra un Cartell d'obra, en el qual es puguin contemplar totes les indicacions i 
senyalització d'obra. 

• El tancament disposarà de llums per a la senyalització nocturna en els punts on hi hagi circulació 
de vehicles. 

• Quan en instal·lar la tanca d'obra envaïm la vorera, mai es desviaran els vianants cap a la 
calçada sense que hagin proteccions adequades 

  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
 
 
Urbanització - Operacions prèvies - Demolicions - Demolició d'elements via pública - 
Demolició de vorada 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del material per al seu 
posterior reutilització i càrrega manual posterior de residus generats. 
 
S'analitzen les operacions següents: 
 

- Preparació de l'espai de treball. 
- Aixecat de l'element. 
- Classificació per a reutilització. 
- Neteja de aglomerants. 
- Apilament manual de peces. 
- Retirada i apilament d'enderrocs. 
- Neteja de les restes d'obra. 
- Càrrega manual de runa. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Sobre esforços o 
postures inadequades.   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contacte amb 
substàncies càustiques o 
corrosives.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Il·luminació 
inadequada.   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.    

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.   

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Projecció de fragments Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
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o partícules.  

 - Exposició al soroll.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a vibracions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Ambient polsegós.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• La demolició es realitzarà per personal especialitzat. 
• Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria. 
• Es regaran amb freqüència per evitar la creació de grans quantitats de pols. 
• En tots els casos l'espai on cau runa estarà acotat i vigilat. 
• Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajuda d'equips 

elevadors. 
• No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, 

mentre aquests hagin d'estar dempeus. 
• Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a 

la vigilància per cada dotzena de treballadors. 
• No haurà de realitzar-se amb palanques la demolició d'elements. 
• Es tancaran els buits horitzontals, per evitar caigudes objectes, persones i de materials. 
• Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell es deurà assegurar 

que el punter està perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho 
canviïn. 

     
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
 
 
 
Urbanització - Operacions prèvies - Demolicions - Ferms i paviments - Demolició de base de 
paviment 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Demolició de la base del paviment de morter, existent a l'interior de l'edifici, mitjançant martell 
pneumàtic, i càrrega manual posterior sobre camió o contenidor. 
 
S'analitzen les operacions següents: 
 

- Demolició de l'element. 
- Fragmentació dels enderrocs en mides manejables 
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- Retirada i apilament posterior de la runa. 
- Neteja de restes d'obra. 
- Càrrega manual del material retirat i restes d'obra. 
- Recepció i aplec dels elements i restes d'obra. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.                     

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Sobre esforços o 
postures inadequades.                    

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.                 

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Projecció de fragments 
o partícules.                              

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.               

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.                                 

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició al soroll.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• La demolició i retirada d'elements es realitzarà per personal especialitzat. 
• S'evitarà concentrar els munts de runa de la demolició en àrees contigües. Es repartiran 

linealment, així s'evitarà concentracions perilloses de pes. 
• Es suspendran els treballs de l'exterior, en condicions climatològiques adverses. 
• No es dipositarà runa sobre les bastides. 
• No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, 

mentre aquests hagin d'estar dempeus. 
• Les runes hauran de conduir fins a la planta baixa o el lloc de càrrega per mitjà de rampes o 

baixants de runes, amb tremuges o cabassos, sacs, etc., prohibint llançar-los des alt. 
• Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a 

la vigilància per cada dotzena de treballadors. 
         
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 



 
17 

 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

 
Urbanització - Operacions prèvies - Demolicions - Ferms i paviments - Paviments exteriors - 
Tall de paviment per a demolició 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Tall o serrat de paviments realitzat mitjançant serra amb corona diamantada. 
 
S'inclouen en aquesta unitat d'obra les següents actuacions: 

 
- Preparació de la zona de treball. 
- Replanteig de les zones a serrar. 
- Tall de l'paviment amb corona diamantada. 
- Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
- Retirada i apilament d'enderrocs. 
- Neteja de les restes d'obra. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones a 
el mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Projecció de fragments 
o partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atrapament o 
aixafament per o entre 
objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Ambient pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Els operaris que realitzin les perforacions estaran qualificats per a aquesta tasca. 
• Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
• Realitzarem els treballs de tal manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de 

temps. 
• Es mantindrà la neteja i ordre en el lloc de treball. 
• Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 
• La il·luminació dels talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m d'terra. 
• Sense autorització expressa del Director d'Obra no es podrà realitzar talls de cap tipus estructura, 

incloent soleres, paviments i elements resistents com pilars, murs, forjats. 
• S'haurà regar la zona d'operacions per evitar la creació de pols. 
• Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
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Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Roba de treball 
- Guants de cuir 
- Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Taps auditius 
 
 
Urbanització - Operacions prèvies - Demolicions - Ferms i paviments - Paviments exteriors - 
Demolició de solera o paviment de formigó 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Demolició de solera o paviment de formigó en massa, amb martell pneumàtic, i càrrega manual 
posterior dels residus generats. 
 
S'analitzen les operacions següents: 
 

- Preparació de l'espai de treball. 
- Demolició de l'element. 
- Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
- Retirada i apilament d'enderrocs. 
- Neteja de les restes d'obra. 
- Càrrega manual de runa. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Sobre esforços o 
postures inadequades.   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contacte amb 
substàncies càustiques o 
corrosives.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Il·luminació 
inadequada.   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.    

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.   

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Projecció de fragments 
o partícules.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició al soroll.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a vibracions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Ambient polsegós.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• La demolició es realitzarà per personal especialitzat. 
• Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria. 
• Es regaran amb freqüència per evitar la creació de grans quantitats de pols. 
• En tots els casos l'espai on cau runa estarà acotat i vigilat. 
• Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajuda d'equips 

elevadors. 
• No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, 

mentre aquests hagin d'estar dempeus. 
• Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a 

la vigilància per cada dotzena de treballadors. 
• No haurà de realitzar-se amb palanques la demolició d'elements. 
• Es tancaran els buits horitzontals, per evitar caigudes objectes, persones i de materials. 
• Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell es deurà assegurar 

que el punter està perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho 
canviïn. 

           
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
 
 
 
Urbanització - Operacions prèvies - Demolicions - Ferms i paviments - Paviments exteriors - 
Demolició de paviment exterior d'aglomerat asfàltic 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Demolició del paviment exterior d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega 
manual posterior de residus generats. 
 
S'analitzen les operacions següents: 
 

- Preparació de l'espai de treball. 
- Tall previ del contorn de la zona a demolir. 
- Demolició de l'element. 
- Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
- Retirada i apilament d'enderrocs. 
- Neteja de les restes d'obra. 
- Càrrega manual de runa. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Sobre esforços o 
postures inadequades.   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contacte amb 
substàncies càustiques o 
corrosives.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Il·luminació 
inadequada.   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.    

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.   

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Projecció de fragments 
o partícules.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició al soroll.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a vibracions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Ambient polsegós.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• La demolició es realitzarà per personal especialitzat. 
• Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria. 
• Es regaran amb freqüència per evitar la creació de grans quantitats de pols. 
• En tots els casos l'espai on cau runa estarà acotat i vigilat. 
• Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajuda d'equips 

elevadors. 
• No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, 

mentre aquests hagin d'estar dempeus. 
• Quan s'emprin més de deu treballadors en tasca de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a 

la vigilància per cada dotzena de treballadors. 
• No haurà de realitzar-se amb palanques la demolició d'elements. 
• Es tancaran els buits horitzontals, per evitar caigudes objectes, persones i de materials. 
• Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell es deurà assegurar 

que el punter està perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho 
canviïn. 

            
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
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- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
 
 
 
Urbanització - Operacions prèvies - Rebuig i desbrossament - Demolició i retirada 
d'edificacions i estructures 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen les activitats de demolició i enderroc de les edificacions i 
estructures afectades, segons s'especifiquen en el projecte d'obra, incloent la càrrega i transport de 
les runes i materials sobrants a abocador. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda d'objectes per 
enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda d'objectes 
despresos  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Projecció de fragments 
o partícules.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atrapament o 
aixafament per o entre 
objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Reesforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Explosió  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris portaran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 
tasques. 
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1 º - Desmantellament d'equips: 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• El desmuntatge d'equips i instal·lacions es realitzarà per personal especialitzat 
• Es regaran les runes per evitar pols 
• Es condemnaran les instal·lacions d'aigua, gas, clavegueram, calefacció, grups de pressió, 

quadres elèctrics, etc. 
• Es senyalitzarà la zona de treball convenientment. 
 
2 º - Demolició: 
 
Demolició d'aquelles parts en què es realitza per impacte de bola: 
 
• Els operaris que realitzin el treball estan qualificats per realitzar la demolició 
• L'edifici ha demolir estarà aïllat 
• La zona estarà rigorosament acotada i es respectarà una zona de seguretat que serà de 1.5 

vegades l'alçada de l'edifici. 
• S'instal·laran les instal·lacions existents abans del començament de la demolició. 
• Està totalment prohibit utilitzar les grues-torre pel perill de bolcada, emprant-se màquines 

específicament dissenyades 
• Entre el cable i el ganxo de la bola, s'haurà d'interposar un element elàstic que esmorteeixi els 

efectes de tracció que pateix el cable. 
• Quan es treballi "en pèndol" cal utilitzar dos cables: el principal i el de trucada. Aquest últim 

permetrà recuperar la bola sense perill en cas que es trenqui el cable principal. Els dos cables 
aniran fixats en punts diferents de la bola. 

• La cabina del maquinista deu ser antiimpacte (Tipus FOPS), és a dir, ha d'estar protegida contra 
la projecció de materials 

 
Demolició d'aquelles parts en què s'utilitza la voladura controlada: 
 
• L'enderrocament serà posat en pràctica per empreses especialitzades. 
• La zona estarà acotada, i haurà de tenir especial atenció de que l'explosió no afecti a edificacions 

confrontants. 
• No s'ha d'apropar a la zona de demolició, durant un període no inferior a 30 minuts, ja que poden 

produir esfondraments secundaris. 
• En els centres de treball o recintes en què es fabriquen, dipositin o manipulin substàncies 

explosives, s'han de complir les normes assenyalades en els reglaments tècnics vigents, i 
s'extremaran les precaucions aïllant els recintes perillosos perquè els efectes de les explosions 
que puguin sobrevenir no afectin el personal que treballa en locals contigus i no es repeteixin en 
els mateixos. 

• En l'emmagatzematge, conservació, transport, manipulació i ús de les metxes, detonadors, 
pólvores i explosius en general utilitzats en les obres es disposaran o s'adoptaran els mitjans i 
mecanismes adequats, complint rigorosament els preceptes reglamentaris sobre el particular i les 
instruccions especials complementàries que en cada cas és dictin per la direcció tècnica 
responsable. 

• S'ha de prestar atenció a l'operació de desgelar la dinamita que s'haurà de fer en Bany Maria o 
de sorra, prèviament escalfades i en llocs apartats de qualsevol foc lliure. 

• En les voladures posarà especial atenció en la càrrega i peça de barrinades, donant avís de les 
descàrregues amb antelació suficient per mitjà de tres tocs llargs espaiats de corneta o sirena 
perquè el personal pugui posar-se fora de perill, disposant de pantalles, blindatges, tanques o 
galeries, si s'escau, per preservar al mateix contra els fragments llançats o aturar la caiguda dels 
mateixos per les vessants del terreny. El personal no ha de tornar al lloc de treball fins que 
aquest ofereixi condicions de seguretat, un ambient lliure i d'aire respirable, el que serà anunciat 
mitjançant un altre toc de corneta o sirena. 

• La pega de les barrinades es farà, si és possible, a una hora fixa i fora de la jornada de treball o 
durant els descansos, no es permetrà la circulació de cap persona per la zona compresa dins del 
radi d'acció de les barrinades, des de cinc minuts abans de prendre's el foc a les metxes fins 
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després que troben esclatat tots ells, que per la direcció responsable es digui que no hi ha perill. 
• Es procurarà l'ús de la pega elèctrica, així com de metxes i detonadors de seguretat. 
• En el cas d'una barrinada fallida, la càrrega i enganxa dels successius, propers a aquell, es farà 

extremant al màxim les precaucions de rigor 
• El personal que intervingui en la manipulació i ús d'explosius haurà de ser de reconeguda perícia 

i pràctica en aquests menesters i reunirà condicions personals adequades en relació amb la 
responsabilitat que correspongui a aquestes operacions. 

 
Demolició d'aquelles parts en què es fa element a element: 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• La demolició es realitzarà per personal especialitzat 
• Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria 
• Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament i també les zones del sostre que hagin 

cedit . Les càrregues dels estintolaments es transmetran al terreny o elements verticals o sostres 
inferiors en bon estat sense superar la sobrecàrrega admissible. 

• Es tindrà en compte les condicions de protecció col·lectiva, com baranes perimetrals, i es 
proveirà als operaris d'arnès de seguretat subjectat en un lloc ferm de l'estructura. 

• Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per a evitar caigudes d'operaris 
o de materials. 

• Es caminarà sempre sobre plataformes de fusta recolzades en bigues o biguetes que no 
s'estiguin desmuntant. 

• Si es treballa sobre el mur extrem que només tingui pis a un costat i l'alçada sigui superior a deu 
metres, s'establirà en l'altra cara del mur una bastida o qualsevol altre dispositiu equivalent per 
evitar la caiguda dels treballadors. 

• S'observarà la situació dels suports dels elements estructurals que poguessin estar deteriorats 
per putrefacció, oxidació, corc, etc. 

• Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajudes de 
politges o, si escau amb aparells elevadors. 

• Es tindrà en compte els riscos de despreniments en variar el seu estat inicial de càlcul 
• Es regaran les runes per evitar la creació de gran quantitat de pols. 
• En tots els casos l'espai on cau runa estarà acotat i vigilat 
• Estaran delimitades les zones de treball, per evitar la circulació d'operaris per nivells inferiors. 
• No s'acumularan runes amb pes superior a 100kg/m2 sobre forjats tot i que estiguin en bon estat. 
• No es dipositarà runa sobre les bastides 
• No s'acumularà runes ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, 

mentre aquests hagin de romandre en peu. 
• Les runes s'han de conduir fins a la planta baixa o el lloc de càrrega mitjançant rampes, amb 

tremuges o cabassos, sacs, etc., prohibint  llançar des d'alt. 
• Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la 

vigilància per cada dotzena de treballadors 
• No es realitzarà amb palanques l'enderroc manual de materials 
• En finalitzar la jornada no quedaran elements dels murs en estat inestable que el vent, les 

condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
• Protegeixen de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements dels murs que puguin 

ser afectats per ella. 
• Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 
         
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
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- Màscara antipols. 
- Armilla reflectant. 
 
 
Urbanització - Moviment de terres - Contencions i sosteniments - Murs - Mur encofrat a dues 
cares 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Conforme s'especifica en el projecte d'obra, es realitzarà el mur mitjançant encofrat a dues cares, i en 
els casos especificats mitjançant xapes metàl·liques, amb fusta a dues cares, reforçant els panells 
mitjançant taulons. 
S'apuntalarà per evitar caigudes mitjançant puntals telescòpics. 
Es formigonarà tot el tram encofrat d'una vegada, per evitar juntes de formigonat. 
Es deixaran esperes en les armadures per solapar els trams següents. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Rebentada d'encofrats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda d'objectes per 
enfonsament o per 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Sobreesforços o 
postures inadequades  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contactes amb 
substàncies corrosives.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Il·luminació 
inadequada.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atropellament i cops 
amb vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atrapament o 
aixafament per o entre 
objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
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• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
• Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o 

moviments del terreny. 
• Es revisarà l'estat dels talussos i, en cas necessari es sanejaran i reforçaran. 
• Abans de començar la col·locació de la ferralla haurà d'assenyalar un lloc adequat per a la 

recollida, preferentment prop de la zona de muntatge, amb previsió de la forma d'elevació. 
• L'emmagatzematge s'haurà de fer de la forma més ordenada possible, evitant possibles 

accidents que es puguin produir pel seu mal apilament. 
• Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal, recolzats sobre dorments. 
• Pel que fa a les piles de ferralla, no hauran de passar de 1.50m d'alçada i han d'estar recollits de 

manera ordenada, a fi d'evitar enganxalls que pateixen sovint els treballadors, provocant talls i 
caigudes 

• En l'operació de càrrega i descàrrega de ferralla amb la grua s'evitarà passar sobre zones on hi 
hagi treballadors, avisant a aquests perquè es retirin durant l'operació 

• Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints 
• Es prohibirà circular sota càrregues suspeses. 
• Diàriament es revisarà l'estat dels aparells d'elevació i cada tres mesos es realitzarà una revisió 

total dels mateixos 
• Es realitzarà el trasllat d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb 

pestells de seguretat 
• S'acotaran els llocs de treball a les zones altes del mur 
• Es col·locaran xarxes de protecció i línies de vida en treball a una alçada superior a 2m. 
• Es disposaran accessos segurs en nivells més alt de 2m amb escales o rampes d'ample mínim 

de 60cm 
• Quan vagi a formigonar es revisarà l'estat dels encofrats, en prevenció de vessaments de formigó 

i de "rebentades". 
• Mentre es realitza l'abocament, l'encarregat de prestar atenció al comportament dels talussos per 

prevenir els riscos per bolcada. En cas d'alarma es desallotjarà immediatament el tall. 
• S'accedirà per mitjà d'escales a l'extradós del mur, utilitzant algun element de seguretat que 

estarà subjecte, d'una banda al treballador i l'altra, a qualsevol altre operari que dugués a terme 
la vigilància del seu treball (en cas d'esfondraments, sempre quedarà senyalitzada la seva 
posició i facilitarà el rescat, en cas necessari). 

• Abans de l'inici del formigonat, s'ha de tenir preparada la plataforma de treball de coronació del 
mur perquè, des de la mateixa, es pugui fer l'abocament i posterior vibrat. 

• Quan els camions accedeixin per realitzar l'abocament, s'haurà de disposar de límits finals de 
recorregut, i comptar amb la col·laboració d'un operari que indiqui el principi i fi de les maniobres. 

• Per evitar els riscos catastròfics, l'abocament de formigó a l'interior dels encofrats s'ha de fer 
uniformement repartit. 

• Per prevenir el risc de caiguda des de la coronació dels encofrats durant el formigonat, 
s'instal·laran unes passeres de seguretat muntades sobre tornapuntes rebuts als propis 
encofrats, protegides amb unes baranes segures de 100 cm d'alçada. 

• S'usaran vibradors elèctrics amb doble aïllament. 
• Es suspendran els treballs davant vents superiors a 50km/ho en condicions climatològiques 

adverses 
• El lloc de treball es mantindrà net per a seguretat de tots els treballadors. 
• Estarà previst instal·lar, a una distància mínima de la vora d'ella, uns forts límits de final de 

recorregut. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
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- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
 
 
Urbanització - Moviment de terres - Construcció d'explanacions - Farcits localitzats 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra s'estudia el farciment localitzat de terres en els punts especificats en el 
projecte d'obra. El farciment de terres es realitzarà per anivellar sensiblement el terreny dipositant 
terres en els llocs que la necessiten, fins a aconseguir la superfície requerida per a la construcció que 
es va a realitzar. 
 
Es realitzarà amb les màquines de moviment de terres previstes per a aquestes operacions i que 
més endavant es detallen.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Sinistres de vehicles 
per excés de càrrega o 
mal manteniment  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caigudes de material 
des de les caixes dels 
vehicles.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caigudes de persones 
des de les caixes o 
carrosseries dels 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Interferències entre 
vehicles per falta de 
direcció o senyalització 
en les maniobres.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atropellament de 
persones  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Bolcada de vehicles 
durant descàrregues en 
sentit de retrocés.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Accidents per 
conducció en ambients 
pulverulents de poca 
visibilitat  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Accidents per 
conducció sobre terrenys 
entollats, sobre fangars  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Vibracions sobre les 
persones.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Ambient amb pols en 
suspensió.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Es col·locaran baranes de seguretat per impedir l'accés a personal no autoritzat, per evitar el risc 

de caigudes a diferent nivell. 
• Tot el personal que manegi els camions, dúmper, (piconadores, o compactadores), serà 

especialista en el maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de 
capacitació acreditativa. 

• Tots els vehicles seran revisats periòdicament en especial en els òrgans d'accionament 
pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 

• Es prohibirà sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran 
sempre escrita de forma llegible 

• Tots els vehicles de transport de material empleats especificar clarament la "Tara" i la "Càrrega 
màxima". 

• La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no 
superior als 3.00m per a vehicles lleugers. 

• Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior als 
seients existents a l'interior 

• Cada equip de càrrega per farcits seran dirigits per un cap d'equip que coordinarà les maniobres. 
• Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
• Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 

interferències, tal com s'ha dissenyat en els plànols. 
• S'instal·larà a la vora dels terraplens d'abocament, sòlids límits de limitació de recorregut per 

l'abocament en retrocés, a les distàncies assenyalades en els plànols. 
• Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel (Capatàs, cap d'equip, 

encarregat ...). 
• Es prohibirà la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5m al voltant de les 

compactadores i piconadores en funcionament. 
• Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farciment i compactació seran 

dotats de botzina automàtica de marxa cap enrere. 
• "Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzats de" "Perill 

indefinit" "," "Perill sortida de camions" "i" "STOP" ", tal com s'indica en els plànols." 
• Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas 

de bolcada. 
• Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·limitada. 
• S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d'aquest tipus 

de treballs. 
• Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de 

seguretat per abandonar la cabina en l'interior de l'obra. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
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Urbanització - Xarxa de proveïment i distribució - Execució de rases i col·locació conduccions 
- Obertura de rases - Excavació de rases 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra s'estudiaran les tasques pròpies d'excavació de les rases mitjançant la 
maquinària prevista, un cop replantejades les rases, fins arribar a la cota d'excavació exigida pel 
projecte d'obra a realitzar. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caigudes de personal 
al mateix nivell.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caigudes de persones 
a l'interior de la rasa.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Despreniments de 
terres  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atropellament de 
persones.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Bolcada, xoc i falses 
maniobres de la 
maquinària d'excavació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Interferències amb 
conduccions subterrànies  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Distorsió dels fluxos de 
trànsit habituals.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Inundacions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
• El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases coneixerà els riscos als 

que pot estar sotmès. 
• Quan els vehicles circulin en direcció al lloc de treball, la zona delimitada ampliarà aquesta 

direcció en dues vegades la profunditat del tall i no menys de 4.00m quan s'adopti una 
senyalització de reducció de velocitats. 

• L'accés i sortida de la rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior 
de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 
sobresortirà 1.00m per sobre de la vora de la rasa. 

• Es disposarà una escala per cada 30m de rasa oberta o fracció de valor, que haurà d'estar lliure 
d'obstrucció i correctament travada transversalment. 

• Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o 
moviments del terreny. 

• Quedaran prohibits els abassegaments a una distància inferior als 2.00m, de la vora d'una rasa. 
• S'estrebarà en rases de més de 60cm de profunditat 
• S'estendrà sobre la superfície dels talussos una malla de filferro galvanitzat fermament subjecta 
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al terreny mitjançant rodons de ferro de 1m de longitud clavats en el terreny. 
• S'estendrà sobre la superfície dels talussos un gunitat de consolidació temporal de seguretat, per 

a protecció dels treballs a realitzar en l'interior de la rasa. 
• Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què rebre empentes 

exògens per proximitat de camins, transitats per vehicles. 
• Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos on s'estableixin talls 

amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibrador o pas de maquinària per al 
moviment de terres. 

• Quan hi hagi hagut que estrebar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els 
apuntalaments, tensant estampidors fluixos, especialment després de la pluja o gelades, així com 
en tornar de dies de descans. 

• S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebats en prevenció 
d'esfondraments del terreny. 

• Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per 
les excavacions. 

• Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o 
qualsevol altre element. 

• En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques de les rases de 
profunditat major de 1.30m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

• Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran 
tanques mòbils que s'il·luminin cada 10 metres. 

• Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 
0.90m d'alçada i un entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 

• Els amples de les rases han de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 
• S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 
• Es disposarà d'il·luminació adequada de seguretat. 
• Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes 
• En rases de profunditat major de 1.30m, sempre que estiguin els operaris treballant al seu 

interior, es mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu 
d'alarma en cas d'emergència. 

• Es mantindrà l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Urbanització - Xarxa de proveïment i distribució - Execució de rases i col·locació conduccions 
- Alineació i unió de tubs 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions de centrat dels tubs en l'interior de la rasa, 
alineació del tub amb els trams adjacents, i unió dels diferents trams. Per a la correcta realització 
d'aquesta activitat es disposarà dels útils necessaris per mantenir la posició del tub especificat en el 
projecte d'obra.  
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de terres per 
enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atrapament o 
aixafament per o entre 
objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Reesforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a 
temperatures ambientals 
extremes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Es col·locaran baranes de seguretat per impedir l'accés a personal no autoritzat, per evitar el risc 

de caigudes a diferent nivell. 
• Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
• S'estrebarà la rasa quan presenti risc de caiguda, o quan la profunditat ho requereixi 
• Es tindrà especial atenció en l'ús de compactadors mecànics per evitar atrapaments o cops. 
• Es tancarà tota la rasa excavada impedint la caiguda de persones i personal aliè a l'obra. 
• Per creuar la rasa excavada es disposarà de passarel·les adequades, amb baranes de seguretat. 
• Es disposarà de pales d'emergència en prevenció de possibles despreniments. 
• En zones amb risc d'afectar a altres serveis, s'efectuarà l'excavació de la rasa amb atenció. 
• Es col·locaran escales en condicions de seguretat per accedir al fons de les rases 
• Amb temperatures ambientals extremes es suspendran els treballs. 
• No es recolliran materials de cap classe en la vora de l'excavació. 
• Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors 

dels mateixos. 
• Quan sigui necessari realitzar excavacions s'han de seguir les degudes condicions de seguretat 

durant les operacions d'excavació. 
• Es realitzaran els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 
• Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 
• Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
• Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
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Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
- Cinturó porta-eines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
Urbanització - Xarxa de proveïment i distribució - Execució de rases i col·locació conduccions 
- Farcit i compactació de la rasa 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions de farciment de rases i les proves de servei, és a 
dir: 
 
- Farcit de la rasa amb sorra, retacat en primer lloc els laterals del tub per evitar el seu aixafament. 
- Farcit de la rasa, per tongades de 20cm, amb terra exempta d'àrids majors de 8 cm i piconat. 
- En els 50 cm superiors s'assolirà una densitat seca del 100% de l'obtinguda en l'assaig Pròctor 
Normal i del 95% a la resta del farcit. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Sinistres de vehicles 
per excés de càrrega o 
mal manteniment  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caigudes de material 
des de les caixes dels 
vehicles.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caigudes de persones 
des de les caixes o 
carrosseries dels 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Interferències entre 
vehicles per falta de 
direcció o senyalització 
en les maniobres.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atropellament de 
persones  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Bolcada de vehicles 
durant descàrregues en 
sentit de retrocés.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Accidents per 
conducció en ambients 
pulverulents de poca 
visibilitat  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Accidents per 
conducció sobre terrenys 
entollats, sobre fangars  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Vibracions sobre les Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
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persones.  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Tot el personal que manegi els camions, dúmper, (piconadores, o compactadores), serà 

especialista en el maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de 
capacitació acreditativa. 

• Tots els vehicles seran revisats periòdicament (segons vostè prescrigui) en especial en els 
òrgans d'accionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 

• Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran 
sempre escrita de forma llegible. 

• Tots els vehicles de transport de material empleats especificar clarament la "Tara" i la "Càrrega 
màxima". 

• La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no 
superior als 3.00m per a vehicles lleugers. 

• Es prohibirà el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior als 
seients existents a l'interior. 

• Cada equip de càrrega per farcits serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les maniobres. 
• Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
• Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 

interferències, tal com s'ha dissenyat en els plànols. 
• S'instal·larà a la vora dels terraplens d'abocament, sòlids límits de limitació de recorregut per 

l'abocament en retrocés, a les distàncies assenyalades en els plànols. 
• Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel (Capatàs, cap d'equip, 

encarregat ...). 
• Es prohibirà la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5m voltant de les 

compactadores i piconadores en funcionament. 
• Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farciment i compactació seran 

dotats de botzina automàtica de marxa cap enrere. 
• "Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzats de" "Perill 

indefinit" "," "Perill sortida de camions" "i" "STOP" ", tal com s'indica en els plànols." 
• Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas 

de bolcada. 
• Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil 

il·limitada. 
• S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d'aquest tipus 

de treballs. 
• Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de 

seguretat per abandonar la cabina en l'interior de l'obra. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
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- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Urbanització - Xarxa de proveïment i distribució - Pericó 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es contempla en aquesta unitat d'obra el procediment constructiu que inclou totes les operacions per 
a la realització de pericós, conforme s'especifica el projecte d'obra. 
 
S'inclouen les operacions d'obertura d'excavacions, l'execució del pericò i les proves de servei, per a 
això: 
 
S'haurà d'executar la solera i formació de pendents mitjançant formigó en massa. 
Es realitzaran les parets, que seran de fàbrica de maó ceràmic perforat aparellat de 12 cm de gruix. 
L'interior serà arrebossat amb morter. 
El bastiment haurà de ser de perfil laminat L50.5mm al qual aniran soldades les armadures de la tapa 
de formigó. 
La tapa la realitzarem mitjançant una llosa sustentada en quatre vores de formigó. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda d'objectes per 
enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Projecció de fragments 
o partícules.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Sobreesforços, 
postures inadequades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a 
temperatures ambientals 
extremes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contacte amb 
substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Il·luminació 
inadequada.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Treballs en intempèrie  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Manca d'oxigen.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
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riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• S'utilitzaran guants de neoprè en l'ocupació de formigó i morter. 
• Es disposarà l'eina ordenada i no per terra 
• Amb temperatures ambientals extremes es suspendran els treballs. 
• Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
• Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 
• Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors 

dels mateixos. 
• Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 
• Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 
• Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
• Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó porta-eines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
Urbanització - Xarxa de sanejament - Execució de rases i col·locació de conduccions - 
Obertura de rases - Excavació de rases 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra s'estudiaran les tasques pròpies d'excavació de les rases mitjançant la 
maquinària prevista, un cop replantejades les rases, fins arribar a la cota d'excavació exigida pel 
projecte d'obra a realitzar. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caigudes de personal 
al mateix nivell.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caigudes de persones 
a l'interior de la rasa.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Despreniments de 
terres  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atropellament de 
persones.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Bolcada, xoc i falses 
maniobres de la 
maquinària d'excavació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Interferències amb Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
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conduccions subterrànies  

 - Distorsió dels fluxos de 
trànsit habituals.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Inundacions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
• El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases coneixerà els riscos als 

que pot estar sotmès. 
• Quan els vehicles circulin en direcció al lloc de treball, la zona delimitada ampliarà aquesta 

direcció en dues vegades la profunditat del tall i no menys de 4.00m quan s'adopti una 
senyalització de reducció de velocitats. 

• L'accés i sortida de la rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior 
de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 
sobresortirà 1.00m per sobre de la vora de la rasa. 

• Es disposarà una escala per cada 30m de rasa oberta o fracció de valor, que haurà d'estar lliure 
d'obstrucció i correctament travada transversalment. 

• Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o 
moviments del terreny. 

• Quedaran prohibits els abassegaments a una distància inferior als 2.00m, de la vora d'una rasa. 
• S'estrebarà en rases de més de 60cm de profunditat 
• S'estendrà sobre la superfície dels talussos una malla de filferro galvanitzat fermament subjecta 

al terreny mitjançant rodons de ferro de 1m de longitud clavats en el terreny. 
• S'estendrà sobre la superfície dels talussos un gunitat de consolidació temporal de seguretat, per 

a protecció dels treballs a realitzar en l'interior de la rasa. 
• Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què rebre empentes 

exògens per proximitat de camins, transitats per vehicles. 
• Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos on s'estableixin talls 

amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibrador o pas de maquinària per al 
moviment de terres. 

• Quan hi hagi hagut que estrebar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els 
apuntalaments, tensant estampidors fluixos, especialment després de la pluja o gelades, així com 
en tornar de dies de descans. 

• S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebats en prevenció 
d'esfondraments del terreny. 

• Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per 
les excavacions. 

• Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o 
qualsevol altre element. 

• En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques de les rases de 
profunditat major de 1.30m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

• Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran 
tanques mòbils que s'il·luminin cada 10 metres. 

• Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 
0.90m d'alçada i un entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 

• Els amples de les rases han de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 
• S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 
• Es disposarà d'il·luminació adequada de seguretat. 
• Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes 
• En rases de profunditat major de 1.30m, sempre que estiguin els operaris treballant al seu 

interior, es mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu 
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d'alarma en cas d'emergència. 
• Es mantindrà l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Urbanització - Xarxa de sanejament - Execució de rases i col·locació de conduccions - Farcit i 
compactació de la rasa 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions de farciment de rases i les proves de servei, és a 
dir: 
 
Farcit de la rasa amb sorra, ataconat en primer lloc els laterals del tub per evitar la seva aixafament. 
Farcit de la rasa, per tongades de 20cm, amb terra exempta d'àrids majors de 8 cm i piconada. 
En els 50cm superiors s'aconseguirà una densitat seca del 100% de l'obtinguda en l'assaig Proctor 
Normal i del 95% a la resta del farcit. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Sinistres de vehicles 
per excés de càrrega o 
mal manteniment  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caigudes de material 
des de les caixes dels 
vehicles.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caigudes de persones 
des de les caixes o 
carrosseries dels 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Interferències entre 
vehicles per falta de 
direcció o senyalització 
en les maniobres.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atropellament de 
persones  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Bolcada de vehicles 
durant descàrregues en 
sentit de retrocés.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Accidents per 
conducció en ambients 
pulverulents de poca 
visibilitat  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
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 - Accidents per 
conducció sobre terrenys 
entollats, sobre fangars  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Vibracions sobre les 
persones.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Tot el personal que manegi els camions, dúmper, (piconadores, o compactadores), serà 

especialista en el maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de 
capacitació acreditativa. 

• Tots els vehicles seran revisats periòdicament (segons vostè prescrigui) en especial en els 
òrgans d'accionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 

• Es prohibirà sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran 
sempre escrita de forma llegible 

• Tots els vehicles de transport de material empleats especificar clarament la "Tara" i la "Càrrega 
màxima". 

• La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no 
superior als 3.00m per a vehicles lleugers. 

• Quedarà prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior 
als seients existents a l'interior 

• Cada equip de càrrega per farcits serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les maniobres. 
• Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
• Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 

interferències, tal com s'ha dissenyat en els plànols. 
• S'instal·larà a la vora dels terraplens d'abocament, sòlids límits de limitació de recorregut per 

l'abocament en retrocés, a les distàncies assenyalades en els plànols. 
• Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel (Capatàs, cap d'equip, 

encarregat ...). 
• Es prohibeix la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5m voltant de les 

compactadores i piconadores en funcionament 
• Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farciment i compactació seran 

dotats de botzina automàtica de marxa cap enrere. 
• "Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzats de" "Perill 

indefinit" "," "Perill sortida de camions" "i" "STOP" ", tal com s'indica en els plànols." 
• Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas 

de bolcada. 
• Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil 

il·limitada. 
• S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d'aquest tipus 

de treballs. 
• Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de 

seguretat per abandonar la cabina en l'interior de l'obra. 
   
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
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- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Urbanització - Xarxa de sanejament - Embornals 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Els embornals es realitzaran mitjançant excavació i col·locació d'elements prefabricats, a les 
distàncies indicades en el projecte d'obra. S'inclouen en aquesta unitat d'obra dels diferents tipus 
d'embornals que es poden disposar: 
 
- Laterals en vorera: si no constitueix un perill per al trànsit es deprimirà l'eficaç uns 6cm, facilitant la 
transició des d'aquest últim al embornal. 
- Horitzontals: la superfície de la cuneta o del caz en passar per sobre de l'embornal desguassarà a 
aquest per mitjà d'una reixeta.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de terres per 
enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atrapament o 
aixafament per o entre 
objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atrapament o 
aixafament per bolcada 
de màquines o vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Sobreesforços o 
postures forçades  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
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• Els treballs seran realitzats per personal competent i amb pràctica en aquestes activitats. 
• Estarà prohibit l'abassegament de materials a distàncies inferiors a 2 m de les vores del pou per 

l'execució del embornal. 
• Els tubs i altres elements prefabricats seran hissa'ts mitjançant grua mòbil i seran col·locats amb 

l'ajuda d'eslingues en bon estat, lligant-los en dos punts. 
• S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment. 
• En els fons dels pous amb profunditats superiors a 60cm es disposaran escales metàl·liques per 

facilitar la sortida als operaris. 
• Els dispositius d'elevació estaran instal·lats de manera que s'asseguri la seva estabilitat durant 

els treballs a realitzar. 
• S'haurà estrebar la perforació quan aquesta superi els 1.5m. 
• Es disposarà il·luminació adequada de seguretat 
• Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra 
• Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Armilla reflectant. 
 
 
Urbanització - Xarxa de distribució d'energia elèctrica - Baixa tensió - Xarxa exterior: 
Subministrament elèctric - Xarxa de distribució 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La xarxa de distribució es realitzarà tal i com està especificat en el projecte d'obra i en els plànols. 
Seguint les trajectòries marcades i pels llocs establerts.  
Tots els conductors de la instal·lació portaran una protecció completa per aïllament per a evitar els 
xocs elèctrics.  
El projecte d'obra i instal·lació dels diferents trams de la connexió es realitzarà en funció del seu 
traçat, d'acord amb el projecte d'obra i el REBT. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caigudes de persones 
al mateix nivell   

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Caigudes de persones 
a diferent nivell   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cop pel maneig de les 
eines   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Curtcircuit   Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contacte directe   Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contacte indirecte  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques.  
• El magatzem per a abassegament de material elèctric s'ubicarà en el lloc assenyalat en els 

plànols.  
• Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.  
• Es mantindran nets i ordenats els locals i llocs de treball, per aconseguir un grau de seguretat 

acceptable.  
• S'ordenarà prohibir tocar els conductors de BAIXA TENSIÓ. La prohibició s'indicarà mitjançant 

cartells apropiats col·locant en els locals o elements que tinguin instal·lacions de BAIXA TENSIÓ.  
• La il·luminació dels llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl.  
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant ', i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.  
• Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella.  
• Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses.  
• Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.  
• Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant 

normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica.  
• Es vigilarà el bon estat de l'extintor de pols químic sec per a focs elèctrics.  
• Quan el tècnic treballi amb les mans directament sobre el conductor, es posarà al mateix 

potencial de la línia a la vegada que el seu aïllament estigui assegurat amb relació a terra per 
mitjà de dispositius apropiats per al nivell de tensió en què es va a treballar, de manera que en 
cap moment el treballador es pugui col·locar entre dos punts a diferent potencial.  

• L'instal·lador electricista estarà aïllat respecte a terra. Això s'aconseguirà quan l'operari estigui 
situat en el conductor en tensió. En tot moment es comprovarà el corrent de fuga que circula per 
aquest element aïllant cap potencial zero. La comprovació es realitzarà mitjançant un 
microamperímetro instal·lat entre element aïllant i terra.  

• Es tindrà especial atenció amb el trasllat de l'operari des del potencial zero al potencial de la línia. 
Per això la distància en tensió, representa la mínima distància que ha d'existir entre un potencial i 
terra perquè no salti l'arc elèctric, sent variable amb el nivell en tensió de la línia.  

• Es tindrà en compte el camp elèctric que s'estableix entre el conductor, els suports i el sòl, així 
com entre el conductor i l'operari, i que pot tenir efectes biològics sobre aquest.  

• Es realitzarà el reconeixement de la línia de tensió en els punts d'obertura de les fonts 
d'alimentació i llocs de realització dels treballs.  

• Els conductors elèctrics portaran una protecció completa per aïllament. El recobriment de les 
parts actives d'una instal·lació es duu a terme mitjançant un aïllament apropiat capaç de 
conservar les seves propietats amb el pas del temps i que limiti el corrent de contacte a un valor 
no superior a 1 mA. No es consideraran aïllaments satisfactoris a aquests efectes les pintures, 
els vernissos, les laques, etc.  

• Tots els sistemes de protecció formats per interposició d'obstacles que impedeixen tot contacte 
accidental amb parts actives de la instal·lació es deuen fixar de manera segura, i han de resistir 
els esforços mecànics que puguin sorgir de la seva funció.  

• Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d'alumini i estaran 
aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics.  

• Els conductors estaran protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s'instal·lin i 
tindran la resistència mecànica suficient per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos.  

• Els cables podran ser d'un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0.6 / 1 kV, i 
hauran de complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. La 
secció d'aquests conductors serà l'adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en 
tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2 per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de 
alumini.  

• La profunditat, fins a la part superior del cable, no serà menor de 0.60 m en vorera, ni de 0,80 m 
en calçada.  
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• En els encreuaments amb carrers i carreteres, els cables es col·locaran a l'interior de tubs 
protectors acord amb el que estableix la ITC-BT-21, recoberts de formigó en tota la longitud a 
una profunditat mínima de 0.80 m. Sempre que sigui possible, l'encreuament serà perpendicular 
a l'eix del vial.  

• En els encreuaments amb ferrocarrils, els cables es col·locaran a l'interior de tubs protectors 
acord amb el que estableix la ITC-BT-21, recoberts de formigó i sempre que sigui possible 
perpendiculars a la via, i a una profunditat mínima de 1.30 m respecte la cara inferior de la 
travessa. Aquests tubs ultrapassaran les línies fèrries en 1.50 m per cada extrem.  

• Els cables de baixa tensió discorreran per sobre dels d'alta tensió. La distància mínima entre un 
cable de baixa tensió i altres cables d'energia elèctrica serà: 0.25 m amb cables d'alta tensió i 
0.10 m amb cables de baixa tensió.  

• Sempre que sigui possible, els cables s'instal·laran per sobre de les canalitzacions d'aigua. La 
distància mínima entre cables d'energia elèctrica i canalitzacions d'aigua o gas serà de 0.20 m.  

• No es permetran les connexions a terra a través de les canonades per a conduccions d'aigua.  
• S'impedirà anul·lar el `neutre 'o el cable de presa de terra de les mànegues de subministrament 

elèctric. Es revisaran els endolls, ja que solen estar desconnectats, o bé doblegats sobre si 
mateix i ocult sota cinta aïllant.  

• Els quadres de distribució o connexió elèctrica s'ubicaran en zones on l'accés sigui fàcil i segur.  
• Es comprovarà diàriament la resposta correcta dels interruptors diferencials a l'inici de la jornada i 

després del menjar.  
• Es prohibeix realitzar treballs en instal·lacions de baixa tensió, sense adoptar les següents 

mesures de seguretat:  
 

- S'obrirà amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que 
assegurin la impossibilitat del seu tancament intempestiu.  
- Es s'enclavarà o bloquejarà si és possible els aparells de tall.  
- Es reconeixerà l'absència de tensió.  
- Es posarà a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.  
- Es col·locaran els senyals de seguretat delimitant la zona de treball.  

     
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat  
- Guants aïllants  
- Calçat aïllant d'electricitat  
- Arnès de seguretat  
- Eines aïllades  
- Comprovadors de tensió  
- Roba de treball 
 
 
Urbanització - Xarxa de distribució d'energia elèctrica - Baixa tensió - Posada a terra - Preses 
de terra 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La instal·lació de posada a terra es realitzarà seguint les indicacions del projecte d'obra. Mitjançant la 
instal·lació de la posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions de l'immoble i 
superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que al mateix temps 
permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega de origen atmosfèric. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
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  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caigudes de persones 
al mateix nivell   

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Caigudes de persones 
a diferent nivell   

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cop pel maneig de les 
eines   

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Curtcircuit   Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contacte directe   Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contacte indirecte  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques.  
• El magatzem per a abassegament de material elèctric s'ubicarà en el lloc assenyalat en els 

plànols.  
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la presa de terra estaran qualificats per a aquesta 

tasca.  
• Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.  
• Es mantindrà la neteja i ordre en els voltants del tall.  
• S'ordenarà prohibir tocar els conductors de BAIXA TENSIÓ. La prohibició s'indicarà mitjançant 

cartells apropiats col·locant en els locals o elements que tinguin instal·lacions de BAIXA TENSIÓ.  
• La il·luminació dels llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl.  
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant ', i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.  
• Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella.  
• Acotarem les zones de treball per evitar accidents.  
• Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses.  
• Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.  
• Les escales de mà a utilitzar per accedir als talls quan procedeixi, seran del tipus 'tisora', dotades 

amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs 
realitzats sobre superfícies insegures i estretes.  

• Es prohibirà en l'obra de la instal·lació elèctrica, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre 
cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d'altura durant els treballs d'electricitat, si abans no 
s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.  

• Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica.  

• Es vigilarà el bon estat de l'extintor de pols químic sec per a focs elèctrics.  
• Quan el tècnic treballi amb les mans directament sobre el conductor, es posarà al mateix 

potencial de la línia a la vegada que el seu aïllament estigui assegurat amb relació a terra per 
mitjà de dispositius apropiats per al nivell de tensió en què es va a treballar, de manera que en 
cap moment el treballador es pugui col·locar entre dos punts a diferent potencial.  

• L'instal·lador electricista estarà aïllat respecte a terra. Això s'aconseguirà quan l'operari estigui 
situat en el conductor en tensió. En tot moment es comprovarà el corrent de fuga que circula per 
aquest element aïllant cap potencial zero. La comprovació es realitzarà mitjançant un 
microamperímetro instal·lat entre element aïllant i terra.  

• Es tindrà especial atenció amb el trasllat de l'operari des del potencial zero al potencial de la línia. 
Per això la distància en tensió, representa la mínima distància que ha d'existir entre un potencial i 
terra perquè no salti l'arc elèctric, sent variable amb el nivell en tensió de la línia.  

• Es tindrà en compte el camp elèctric que s'estableix entre el conductor, els suports i el sòl, així 
com entre el conductor i l'operari, i que pot tenir efectes biològics sobre aquest.  



 
43 

 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

• Es realitzarà el reconeixement de la línia de tensió en els punts d'obertura de les fonts 
d'alimentació i llocs de realització dels treballs.  

• Els conductors elèctrics portaran una protecció completa per aïllament. El recobriment de les 
parts actives d'una instal·lació es duu a terme mitjançant un aïllament apropiat capaç de 
conservar les seves propietats amb el pas del temps i que limiti el corrent de contacte a un valor 
no superior a 1 mA. No es consideraran aïllaments satisfactoris a aquests efectes les pintures, 
els vernissos, les laques, etc.  

• En els treballs en alçada els operaris portaran arnés de seguretat per al que s'hauran previst 
punts fixes d'enganx en l'estructura amb la necessària resistència.  

• Tots els sistemes de protecció formats per interposició d'obstacles que impedeixen tot contacte 
accidental amb parts actives de la instal·lació es deuen fixar de manera segura, i han de resistir 
els esforços mecànics que puguin sorgir de la seva funció.  

• Els quadres de distribució o connexió elèctrica s'ubicaran en zones on l'accés sigui fàcil i segur.  
• Es prohibeix realitzar treballs en instal·lacions de baixa tensió, sense adoptar les següents 

mesures de seguretat:  
 

- S'obrirà amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que 
assegurin la impossibilitat del seu tancament intempestiu.  
- Es s'enclavarà o bloquejarà si és possible els aparells de tall.  
- Es reconeixerà l'absència de tensió.  
- Es posarà a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.  
- Es col·locaran els senyals de seguretat delimitant la zona de treball.  

 
• El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que no es vegi 

afectada la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de manera que comprometi 
les característiques del disseny de la instal·lació.  

• Les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis no seran utilitzades com preses de terra per raons 
de seguretat.  

• En instal·lacions en què el punt neutre estigui unit directament a terra:  
- El corrent a terra produïda per un sol defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall 
automàtic en un temps no superior a 5 segons.  
- Una massa qualsevol no pot romandre en relació amb una presa de terra elèctricament 
diferent a un potencial superior en valor eficaç de la tensió de seguretat en els locals o 
emplaçaments conductors i 50 volts en els altres casos.  
- Totes les masses d'una mateixa instal·lació han d'estar unides a la mateixa presa de terra.  

• Els embolcalls de plom i altres embolcalls de cables que no siguin susceptibles de deteriorament 
a causa de la corrosió excessiva, poden ser utilitzades com a presa de terra, prèvia autorització 
del propietari. Es prendran les precaucions degudes perquè l'usuari de la instal·lació elèctrica 
sigui advertit dels canvis del cable que podria afectar les seves característiques de posada a 
terra.  

• Per evitar la connexió accidental a la xarxa, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va del 
quadre general al de la 'companyia subministradora', guardant en lloc segur els mecanismes 
necessaris per a la connexió, que serà l'últim en instal·lar. 

              
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat  
- Guants aïllants  
- Calçat aïllant d'electricitat  
- Arnès de seguretat  
- Eines aïllades  
- Comprovadors de tensió  
- Roba de treball 
 
 
Urbanització - Xarxa d'enllumenat públic - Instal·lació interior - Lluminàries 
 
Procediment 
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Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra es desenvoluparan les activitats per a l'execució de fonamentacions, 
posicionament de pilons i bàculs d'enllumenat públic, connexió de línies, protecció de cables i proves 
de servei. 
Un cop realitzades les fonamentacions i l'estesa de línies es posicionaran els pilons o bàculs 
anivellats i recolzant-se directament sobre les fonamentacions. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Caiguda d'objectes per 
enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de materials o 
elements en manipulació  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Sobreesforços o 
postures inadequades  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Projecció de fragments 
o partícules.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Cops i talls per 
objectes o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Les zones de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant ', i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat 
• Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 
• S'acotaran les zones de treball per evitar accidents. 
• Es verificarà l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics. 
• Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i 
estretes. 

• Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els 
riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes 

• Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica 

• Les proves de funcionament de l'enllumenat seran anunciades a tot el personal de l'obra abans 
de ser iniciades, per evitar accidents. 
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• Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica de l'enllumenat es farà una revisió en 
profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres 
generals elèctrics directes o indirectes. 

• Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 
• Es mantindrà l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat de seguretat. 
- Cinturó porta-eines. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 
 
Urbanització - Ferms i paviments - Calçades - Capes granulars - Tot-u drenants 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat s'obra es desenvoluparan les activitats per a la col·locació de tot-u drenants com a 
capes granulars de granulometria contínua. Aquestes capes estan compostes per fusos ranuometrics 
tals que s'aconsegueix una capa permeable. Les granulometries dels àrids components de la capa 
seran els especificats en el projecte d'obra. En la posada en obra de les tot-u drenants es distingiran 
les següents fases: 
 
• Preparació de la superfície de suport 
• Extensió 
• Humectació 
• Compactació 
• Preparació per a l'extensió d'una nova capa 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Caiguda de persones 
al mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Caiguda de terres per 
desplomi o esfondrament  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Projecció de fragments 
o partícules  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Atrapament o 
aixafament per bolcada 
de màquines o vehicles  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Atropellaments o cops 
amb vehicles  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Sinistres de vehicles Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  
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per mal manteniment.  

 - Interferències entre 
vehicles per falta de 
direcció o senyalització 
en les maniobres.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Accidents per 
conducció en ambients 
amb pols en suspensió 
de poca visibilitat.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Exposició a vibracions.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Ambient amb pols  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques.  
• Es col·locaran baranes de seguretat per impedir l'accés a personal no autoritzat, per evitar el risc 

de caigudes a diferent nivell. 
• Tot el personal que manegi els equips de compactació, serà especialista en el maneig dels 

mateixos, i posseirà la documentació de capacitació acreditativa. 
• Tots els vehicles seran revisats periòdicament, quedant totes les revisions indicades en el llibre 

de manteniment. 
• Es prohibirà la permanència de personal en el radi d'acció de la maquinària. 
• Havent-hi operaris en el peu del talús no es treballarà en la vora superior. 
• Si en algun tall fos necessari treballar en hores nocturnes, es disposarà d'il·luminació suficient, 

més intensa en els punts que es considerin més perillosos. 
• Els maquinistes coneixeran perfectament el tipus de conducció, els seus riscos i les distàncies a 

les quals han de suspendre els treballs. 
• La disposició de les màquines quan estiguin treballant serà tal que eviti tot tipus d'interferències 

d'unes zones a unes altres. 
• Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. entorn de les 

compactadores i piconadores en funcionament. 
• Els camins interns de l'obra es conservaran cobrint sots, eliminant bassals i compactant 

mitjançant escòries, per evitar els accidents per presència de fanguers, bassals i sots en els 
camins de circulació interna de l'obra. 

• Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les emissions de 
pols. 

• Se senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 
interferències, tal com s'ha dissenyat en els plànols d'aquest Estudi. 

• Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de compactació estaran dotats 
de botzina automàtica de marxa cap a enrere. 

• Se senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzats de \"Perill 
indefinit\", \"Perill sortida de camions\" i \"STOP\", tal com s'indica en els plànols. 

• Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas 
de bolcada. 

• Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·limitada. 
• S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d'aquest tipus 

de treballs. 
• Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc 

de seguretat per abandonar la cabina en l'interior de l'obra. 
  
 
Equips de protecció individual 
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Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable. 
- Armilla reflectora. 
- Protectors auditius. 
 
 
Urbanització - Ferms i paviments - Calçades - Capes d’asfalt - Aglomerat asfàltic en calent 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Tècnicament aquest tipus d'aglomerat que utilitzarem en l'obra consisteix en la combinació d'un 
lligant hidrocarbonatado, àrids i eventualment algun tipus d'additiu, de manera que totes les 
partícules quedin recobertes pel lligant de forma homogènia. 
El seu procés de fabricació implica escalfar el lligant i els agregats (excepte, eventualment, la pols 
mineral d'aportació) i la seva posada en obra es realitzarà a una temperatura molt superior a 
l'ambient. 
 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen les següents operacions: 
 
• Preparació de la superfície existent: es durà a terme una escombrada i un tractament de la 

superfície mitjançant reg d'adherència o d'imprimació, de manera que s'elimini el material solt o 
degradat existent, per assegurar una millor adherència posterior. 

• Preparació de la base suport. 
• Replanteig de la capa d'aglomerat. 
• Transport des de la central de fabricació, i descàrrega de la mescla bituminosa en calent 

mitjançant camions bolquet, proveïts de lones de protecció de la càrrega davant de vent, pols o 
aigua. 

• Extensió i precompactación de la mescla bituminosa en calent mitjançant estenedora. Es 
materialitzarà 1 capa uniforme i contínua mitjançant moviments vibratoris efectuats per la mestra. 

• Compactació de la mescla bituminosa en calent. 
• Reparació de defectes superficials i acabat final. 
• Neteja de les restes d'obra. 
• Càrrega i evacuació manual de runa. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Caiguda de persones a 
mateix nivell.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Trepitjades sobre 
objectes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Xocs i cops contra 
objectes immòbils.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Projecció de fragments 
o partícules.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Atrapament o Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
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aixafament per bolcada 
de màquines o vehicles.  

 - Sobre esforços, 
postures forçades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a 
temperatures ambientals 
extremes.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Contactes tèrmics.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a 
substàncies nocives o 
tòxiques.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Incendi.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Atropellaments o cops 
amb vehicles.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Exposició a soroll.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• Es col·locaran baranes de seguretat per impedir l'accés a personal no autoritzat, per evitar el risc 

de caigudes a diferent nivell. 
• Tots els vehicles seran revisats periòdicament, quedant totes les revisions indicades en el llibre 

de manteniment. 
• Es prohibirà la permanència de personal en el radi d'acció de la maquinària. 
• Havent operaris al peu de l'talús no es treballarà en la vora superior. 
• Els maquinistes coneixeran perfectament el tipus de conducció, els seus riscos i les distàncies a 

les que han de suspendre els treballs. 
• La maquinària disposarà de senyalització acústica de marxa enrere. 
• Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·limitada. 
• Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc 

de seguretat per abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 
• La disposició de les màquines quan estiguin treballant de ser tal que eviti tota mena 

d'interferències d'unes zones a unes altres. 
• Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 

interferències, tal com s'estableix en aquesta Memòria de Seguretat. 
• Tot el personal que manegi la maquinària d'extensió de l'reg, serà especialista en el maneig de la 

mateixa, i posseirà la documentació de capacitació acreditativa. 
• Les vores de l'estenedora estaran senyalitzats a bandes negres i grogues. 
• Es vigilarà l'existència d'extintors d'incendis adequats a bord de la màquina, i es conservaran en 

estat de funcionament. 
• No es permetrà la presència a l'estenedora de qualsevol altra persona que no sigui el conductor 

de la mateixa. 
• Es prohibirà l'aproximació d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès. 
• El escampador per aplicar la capa de lligant haurà de mantenir net de residus asfàltics; els 

cremadors i el sistema i circulació es comprovarà per assegurar la no existència d'obstruccions ni 
fuites. 

• Les mescladores d'asfalts disposaran de dispositius de control de fums i pols. Hauran emprar-se 
els equips de protecció respiratòria quan siguin necessaris. 

• Es prohibirà deixar material de rebuig sobre el escampador per evitar el risc de combustió 
espontània. 

• Durant l'estès de la mescla bituminosa, el personal utilitzarà únicament i exclusivament les 
plataformes disposades en la maquinària. Es mantindran en perfecte estat les baranes i altres 
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proteccions que impedeixen el contacte amb el cargol sense fi de repartiment de la mescla 
bituminosa. 

• Les operacions de descàrrega d'àrids mitjançant camions bolquet amb maniobres de marxa 
enrere presentaran especial perill a causa de les males condicions de visibilitat de l'conductor. 
Per evitar possibles aquestes situacions de perill, aquestes maniobres estaran dirigides per un 
especialista. La resta de treballadors presents en el lloc de treball romandran allunyats dels 
bolquets hidràulics. 

• Si en algun tall fos necessari treballar en hores nocturnes, es disposarà d'il·luminació suficient, 
més intensa en els punts que es considerin més perillosos. 

• Es regaran periòdicament els talls de manera que s'evitin els ambients polsosos. 
• Se senyalitzaran les zones recentment tractades per evitar accidents. 
• En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies 

recentment tractades, per tal d'evitar accidents per caigudes. 
• El personal dedicat de forma contínua als treballs de reg asfàltic serà rellevat periòdicament cada 

quatre hores. 
• En cas que el reg asfàltic toqui la pell aquesta haurà refredar immediatament amb aigua freda. 
• Tot el personal que manegi els equips de compactació, serà especialista en el maneig dels 

mateixos, i posseirà la documentació de capacitació acreditativa. 
• Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m al voltant de les 

compactadores i piconadores en funcionament. 
• Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas 

de bolcada. 
• Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de compactació estaran dotats 

de botzina automàtica de marxa cap enrere. 
• Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
• S'ha de mantenir el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
     
        
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba impermeable per temps plujós. 
- Mascareta de protecció. 
- Armilla reflectant. 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Genolleres impermeables encoixinades. 
 
 
Urbanització - Neteja final d'obra - Neteja final i adequació d'espais 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'inclouen en l'estudi d'aquesta unitat de neteja final d'obra totes les actuacions i pautes de prevenció 
necessàries per executar les activitats i els treballs relacionats amb l'execució del personal de la 
neteja final de l'obra: 
 

- eliminació de restes i enderrocs, neteja i escombrat de sòls i adequació d'espais exteriors 
- acondicionament del mobiliari urbà, senyalització vertical/horitzontal, i indicadors lluminosos, 
per a lliurament final dobra. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Caída de personas al 
mismo nivel  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Caída de objetos en 
manipulación  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Contactos eléctricos  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Exposición al ruido  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  

 - Ambiente pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  No afecta  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Se senyalitzaran o balitzaran les zones de treball evitant l'accés de tercers. 
• Durant l'escombrada o la neteja de la pols, caldrà regar prèviament les zones de treball. 
• En cas d'excessives partícules en suspensió s'utilitzaran mascaretes respiratòries. 
• Tots els operaris que realitzin aquestes tasques han d'estar degudament equipats: armilla 

reflectora, roba de treball, botes de seguretat i, en general, els equips de protecció individual 
necessaris en funció del risc existent. 

• Els productes i les substàncies químiques utilitzades per a les operacions de neteja s'han de fer 
d'acord amb les especificacions i les recomanacions del fabricant. 

• En cas d'agressió o entrar indegudament en contacte amb un producte químic, s'haurà d'actuar 
conforme a les recomanacions establertes a la fitxa tècnica del producte esmentat i que conforme 
a la normativa haurà d'anar adherida a l'envàs. 

• En aquesta obra queda prohibida la utilització de productes o substàncies químiques que no 
disposin del marcatge CE. 

     
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut 
avaluada: 
 
- Guantes. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla respiratoria. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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4.2.2. Serveis sanitaris i comuns de què està dotat aquest centre de treball 
 
Relació dels servicis sanitaris i comuns dels està dotat este centre de treball de l'obra, en funció del 
nombre de treballadors que vagen a utilitzar-los, aplicant les especificacions contingudes en els 
apartats 14, 15, 16 i 19 apartat b) de la part a de l'annex IV del R.D. 1627/97. 
 
Serveis higiènics 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
• Disposarà d'instal·lació d'aigua calenta en dutxes i lavabos. 
• Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària, així mateix 

disposaran de ventilació independent i directa. 
• L'alçada lliure de sòl a sostre no serà inferior a 2,30 metres, a les dimensions mínimes de les 

cabines d'1 x 1,20 metres. Les portes aniran proveïdes de tancament interior i impediran la 
visibilitat des de l'exterior. 

• Disposarà d'proveïment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, 
fàcilment accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball. 

• S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua és o no potable. 
• En els vàters que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats. 
• S'instal·larà un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada 10 treballadors o fracció. 
• Hi haurà un excusat amb descàrrega automàtica, d'aigua i paper higiènic, per cada 25 

treballadors o fracció o per 15 treballadores o fracció. 
 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia  Maternitat 

 - Perill d'incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 - Infecció per falta 
d'higiene  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  No afecta  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substàncies tòxiques se'ls 

facilitaran els mitjans especials de neteja necessaris. 
• Es mantindrà net i desinfectat diàriament. 
• Tindran ventilació independent i directa. 
• Es tindrà precaució que les aigües residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua 

potable. 
• Els inodors i urinaris s'instal·laran i conservaran en degudes condicions de desinfecció, 

desodorització i supressió de emanacions. 
• S'han de netejar diàriament amb desinfectant. 
• Quan els excusats comuniquin amb els llocs de treball estaran completament tancats i tindran 

ventilació a l'exterior, natural o forçada 
• Hauran extintors. 
• Abans de connectar el escalfador elèctric comprovar que està ple d'aigua. 
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• Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
• No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
• No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes 
• Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
• No aixecar la caseta amb material ple. 
                 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants de goma per a neteja. 
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5. Prevenció en els equips tècnics 
 
Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'obra que complixen les 
condicions tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la 
seua reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta 
obra, amb identificació dels riscos laborals indicant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent la identificació de riscos en relació amb l'entorn de 
l'obra en què es troben. 
 
5.1. Maquinària d'obra 
 
5.1.1. Maquinària de moviment de terres 
 
Excavació - Retropala o carregadora retroexcavadora 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem la retroexcavadora per a l'excavació de rases, pel fet que la pala té la cullera amb 
l'obertura cap avall. 
Les culleres, disposaran de dents intercanviables i amb fulles laterals, està muntada en l'extremitat 
del braç, articulat al capdavant de ploma, aquesta, al seu torn, està articulada sobre la plataforma. 
La cullera és fixa, sense comporta de buidatge. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda de terres per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
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• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius 

que disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 
• No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada 

o pòrtic de seguretat. 
• Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
• Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 
• La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se 

amb la màxima estabilitat. 
• Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes 

curtes. 
• La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 
• Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera. 
• Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 
• Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les 

revisions al dia. 
• Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés 
• Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació 

de la pala. 
• Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior 

de pous o rases pròxims al lloc d'excavació. 
• S'acotarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina. 

Es prohibeix a la zona de la realització de treballs, la permanència de persones. 
• Es prohibirà en aquesta obra utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de 

peces, canonades, etc., a l'interior de les rases. 
• Es prohibeix realitzar treballs en l'interior de les rases o rases, a la zona d'abast del braç de la 

retro. 
• Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans 

de l'inici dels treballs. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
 
 
5.1.2. Màquines i Equips d'elevació 
 
Camió grua de descàrrega 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Grua sobre camió en la qual abans d'iniciar les maniobres de descàrrega, s'instal·laran falques 
d'immobilització en les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors. 
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L'utilitzarem en les operacions de descàrrega de materials en l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda d'objectes 
despresos  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Sobre esforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista 
• Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat 
• Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible. 
• El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres 

seran dirigides per un especialista 
• Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 
• Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
• Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió. 
• Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 
• Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 
• El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 
• S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la 

seva col·locació en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat 
pot provocar greus accidents. 

• No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km / h. 
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Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
 
 
5.1.3. Màquines. Equips i Mitjans de transport 
 
Camió de transport 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem el camió de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, 
utilitzant-se en transport de materials, terres, i altres operacions de l'obra, permetent realitzar 
notables economies en temps de transport i càrrega. 
Permeten obtenir un rendiment òptim de la part motriu, reduint els temps d'espera i de maniobra al 
costat de l'excavadora. 
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació 
fins i tot la encreuament d'ells. 
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a 
realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda de terres per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Si es tracta d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha utilitzat, demani les instruccions 

pertinents. 
• Abans de pujar a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi hagués 

alguna anomalia. 
• S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa. 
• Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua. 
• No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. 
• Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la 

maquinària. 
• No s'ha de circular mai en punt mort. 
• No s'ha d'circular massa proper al vehicle que dugui al davant. 
• No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 
• S'ha de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb 

el aixecat. 
• No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-ho calçat 

prèviament. 
• Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes 

condicions de manteniment i conservació 
• Abans d'iniciar les tasques de càrrega i descàrrega haurà el fre de mà posat i les rodes estaran 

immobilitzades amb falques. 
• L'hissat i descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió 
• Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat. 
• La càrrega es taparà amb una lona per evitar despreniments. 
• Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si cal es lligaran 
 
A) Mesures Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega: 
 
• L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures 

preventives al cap de la quadrilla de càrrega i descàrrega. D'aquest lliurament quedarà 
constància amb la signatura del cap de quadrilla al peu d'aquest escrit. 

• Demanar guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions 
molestes a les mans. 

• Utilitzar sempre calçat de seguretat, s'evitaran cops als peus. 
• Pujar a la caixa del camió amb una escala. 
• Seguir sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagin accidents. 
• Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar mai directament amb les mans. 
• No saltar a terra des de la caixa, per perill de fractura dels talons. 
  
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 



 
58 

 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
 
 
Camió banyera 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'utilitzarem en l'obra per a fer tasques de càrrega de terres, per la seva gran capacitat i mobilitat. 
S'utilitzarà per a les operacions de càrrega i transport d'àrids, terres o runes de manera àgil i eficaç. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda de terres per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació evitant la 

circulació per flonjalls i embarrats excessius. 
• La màquina haurà d'estacionar sempre en els llocs establerts. 
• Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, 
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s'instal·laran límits de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o 
terraplens, als quals s'ha d'aproximar la maquinaria emprada en el moviment de terres. 

• Abans de posar en servei la màquina, es comprovaran l'estat dels dispositius de frenada, 
pneumàtics, bateria, nivells d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma. 

• L'operari que manegi la màquina ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i 
domini de la màquina. 

• Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament de la màquina, per això serà 
necessari no carregar exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en 
aquestes operacions s'ha de reduir per sota dels 20 km / h. 

• No es carregarà la banyera per damunt de la zona de càrrega màxima en ell marcada. 
• Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas 

contrari, podria bolcar. 
• Es prohibeix transportar peces que sobresurtin lateralment de la banyera. 
• El camió banyera, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments 

cap enrere per la seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics 
d'aquesta operació. 

• Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés. 
• Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat 

complementari a ell. 
• Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys 

humits o secs, respectivament. 
• Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la 

maquinària. 
• Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de les 

seves actuacions en obra. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 
 
5.1.4. Màquines i Equips de compactació i estès 
 
Motoanivelladora 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà aquesta màquina en diverses operacions de l'obra tals com per anivellar, perfilar i rematar 
el terreny. 
És una màquina de rodes ja que no treballa arrencant ni transportant grans volums de terres. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
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 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda de terres per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Estaran dotades de fars de marxa cap endavant i de retrocés, retrovisors en ambdós costats, 

pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor. 
• Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, 

frens, direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics. 
• Es prohibirà treballar o romandre dins del radi d'acció de la motoanivelladora, per evitar els riscos 

per atropellament. 
• Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre les motoanivelladores, per evitar els 

riscos de caigudes o d'atropellaments. 
• Es prohibiran les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en 

prevenció de riscos innecessaris. 
• S'instal·laran límits de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o 

terraplens, als quals s'ha d'aproximar la motoanivelladora, per evitar els riscos per caiguda de la 
màquina. 

• Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals 
normalitzades de trànsit. 

• Es prohibirà en aquesta obra la realització de replantejos o de mesures a les zones on estan 
operant les motoanivelladores. Abans de procedir a les tasques enunciades, caldrà parar la 
maquinària, o treballar en altres talls. 

• Es prohibirà l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
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- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
 
 
Compactadora de corró 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina de moviment autònom dotada de corrons d'acer i d'un motor que origina vibracions 
en els corrons per accentuar la seva funció, s'utilitzarà en les operacions de compactat en l'obra.  
La rodadura de la màquina successivament sobre les diferents capes col·locades constitueix una 
excel·lent compactació. 
S'utilitzarà per a la compactació de terrenys coherents, secs i humits, per a terres i materials 
disgregats.  
Podem també utilitzar-la per a la compactació dels revestiments bituminosos i asfàltics de 
determinades operacions de l'obra.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda de terres per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
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• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 
s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 

• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 
tasques a realitzar en l'obra. 

• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 
correctament i estan en perfecte estat. 

• Estaran dotades de fars de marxa endavant i de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic 
de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor. 

• Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, 
frens, direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics. 

• Es prohibirà treballar o romandre dins del radi d'acció de la compactadora, per evitar els riscos 
per atropellament. 

• Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre la compactadora, per evitar els 
riscos de caigudes o d'atropellaments. 

• Es prohibiran les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en 
prevenció de riscos innecessaris. 

• Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals 
normalitzades de trànsit. 

  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
 
 
Compactadora de capes asfàltiques i bituminoses 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina de moviment autònom dotada de corrons d'acer i d'un motor que origina vibracions 
en els corrons per accentuar la seva funció, s'utilitzarà en aquesta obra per a la compactació de 
revestiments bituminosos i asfàltics. 
La rodadura de la compactadora successivament sobre les diferents capes col·locades constitueix 
una excel·lent compactació. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda de terres per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
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 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Estaran dotades de fars de marxa endavant i de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic 

de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor. 
• Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, 

frens, direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics. 
• Es prohibirà treballar o romandre dins del radi d'acció de la compactadora, per evitar els riscos 

per atropellament. 
• Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre la compactadora, per evitar els 

riscos de caigudes o d'atropellaments. 
• Es prohibiran les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en 

prevenció de riscos innecessaris. 
• Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals 

normalitzades de trànsit. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Botes de goma o de PVC 
 
 
Picó vibrant 
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Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem aquest vibrador de Placa vibratòria (de 200 a 600 Kg.) per compactar terrens i terres 
compactes i seques de l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  99,0  

 - Ambient pulvigeno  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  99,0  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se que estan muntades totes les tapes i 

carcasses protectores. Evitarà accidents. 
• El picó provoca pols ambiental. Regui sempre la zona a allisar, o feu servir una màscara de filtre 

mecànic recanviable antipols. 
• El picó produeix soroll. Utilitzeu sempre casc o taps antisoroll. Evitarà perdre agudesa auditiva o 

quedar sord. 
• El picó pot atrapar un peu. Utilitzi sempre calçat amb la puntera reforçada 
• No deixi el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys. 
• La posició de guia pot fer inclinar l'esquena. Utilitzeu una faixa elàstica i evitarà la lumbàlgia. 
• Les zones en fase de piconar quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons detall de 

plànols, en prevenció d'accidents. 
• El personal que hagi d'utilitzar les piconadores, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos 

professionals propis d'aquesta màquina. 
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Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
 
 
Camió de reg 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem el camió de reg en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, per facilitar 
mitjançant el regat d'explanacions i plataformes les operacions de compactació, evitar formació de 
pols i altres operacions de l'obra. 
Aquest mitjà de regat en l'obra, ha estat triat perquè es considera que per a la naturalesa de les 
operacions a realitzar és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Ambient pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
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• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 
correctament i estan en perfecte estat. 

• Abans de pujar a la cabina per arrencar el camió, s'haurà inspeccionar al voltant i sota el vehicle, 
per si hi hagués alguna anomalia. 

• S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa 
• No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. 
• No s'ha de circular mai en punt mort. 
• No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 
• L'accés i descens del conductor a la cabina es farà pels punts establerts amb aquesta finalitat. 
• Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació, evitant la 

circulació per flonjalls i embarrats excessius. 
• El camió haurà de estacionar-se sempre en els llocs establerts. 
• Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, 

s'instal·laran límits de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o 
terraplens, als quals s'ha d'aproximar la maquinaria emprada en el moviment de terres. 

• Abans de posar en servei el camió, es comprovarà l'estat dels dispositius de frenada, 
pneumàtics, bateria, nivells d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma. 

• L'operari que manegi el camió ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i 
domini del camió. 

• Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament del camió, per això serà necessari 
no carregar exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes 
operacions s'ha de reduir per sota dels 20 km / h. 

• Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas 
contrari, podria bolcar. 

• El camió, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap 
enrere per la seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics 
d'aquesta operació. 

• Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés. 
• Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat 

complementari a ell. 
• Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys 

humits o secs, respectivament. 
• Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la 

maquinària. 
• Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de les 

seves actuacions en obra. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
 
 
5.1.5. Maquinària estenedora i pavimentadora 
 
Estenedora d'asfalt 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem la Estenedora d'asfalt en les operacions especificades en el projecte d'obra, per a 
repartiment i estès de l'asfalt per les zones, superfícies i llocs determinats en els plànols. 



 
67 

 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Atropellament  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Bolcada de la màquina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xoc contra altres vehicles  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Seccionament o aixafament 
de membres  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones des 
de la màquina  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  

 - Cops  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Soroll propi i de conjunt  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Inhalació de substàncies 
nocives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Electrocució  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
• S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar caigudes 

en pujar o baixar de la màquina. 
• Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat. 
• No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent. 
• La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada. 
• Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina. 
• Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar convenientment i 

desconnectar i parar el motor. 
• Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les 

revisions al dia. 
• Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon 
• Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació. 
• Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior 

de pous o rases pròxims al lloc d'asfaltat. 
• Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans 

de l'inici dels treballs. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
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- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
 
 
Talladora d'asfalt per disc 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina s'utilitza en l'obra per al tallat d'asfalt i capes asfàltiques mitjançant disc. 
S'estudien els riscos de la mateixa en relació amb les operacions d'utilització i trasllat de la màquina 
al lloc de treball temporal. Descàrrega, instal·lació i muntatge de la màquina en el seu lloc adequat i 
les operacions de tall corresponents, les quals es realitzaran seguint les especificacions del fabricant.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Cops o talls per objectes o 
eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició a contaminants 
químics  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició al Soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 

tasques a realitzar en l'obra. 
• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Abans de les operacions, l'operari haurà rebut les instruccions preventives sobre les seves 

activitats en l'obra. 
• Els operaris que manipulen la màquina estaran qualificats per les tasques i operacions a 

desenvolupar en l'obra. 
• Les zones de treball estan degudament senyalitzades per evitar accidents. 
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• Es suspendran els treballs amb condicions climatològiques adverses. 
• Es mantindrà en tot moment la neteja i ordre en l'obra. 
• Tots els elements mòbils aniran proveïts de les seves proteccions. 
• Es tallarà només els materials per als quals està concebuda la màquina. 
• Comprovar que les zones de treball estan degudament senyalitzades. 
• Es situarà la màquina de manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols sigui el 

menys perjudicial per a la resta de companys. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Mascareta antipols. 
 
 
5.1.6. Implements per a maquinària pesada 
 
Martell hidràulic 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Implement utilitzat en l'obra, per acoblar a la maquinària pesada amb l'objectiu d'augmentar les 
prestacions de la mateixa. 
El muntatge i desmuntatge es realitzarà seguint les especificacions del fabricant, les quals queden 
resumides en les següents: 
 
• Comprovar la compatibilitat de la maquinària amb aquest equip a implementar. 
• Seguir les instruccions del fabricant, per unir mecànicament equip i màquina. 
• Seguir les instruccions del fabricant, per procedir al connexionat hidràulic entre l'equip i la 

màquina. 
• Realitzar proves de funcionament en buit. 
• Realitzar proves de funcionament amb càrrega. 
• Comprovar l'estat d'unions mecàniques i connexions hidràuliques. 
• Verificar tots els moviments i operacions amb els comandaments abans de començar a treballar 

amb el sistema. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció 
adoptada i aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda d'objectes 
despresos  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
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 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Sobre esforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb el que especifica el RD 1215/1997. 
• Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les 

tasques. 
• A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 
• L'aplec de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, ni les de muntatge de dispositius, per 

evitar ensopegades. 
• No es realitzaran operacions ni tasques simultànies, dins del radi d'acció de la maquinària. 
• Es suspendran els treballs, en condicions climatològiques adverses. 
• S'ha de mantenir la zona de muntatge de dispositius en bon estat d'ordre i neteja. 
• Es limitarà la presència de persones i vehicles a la zona de muntatge de dispositius. 
• El dispositiu a implementar ha de ser compatible i estar autoritzat pel fabricant per a ser usat amb 

el model i tipus de màquina a utilitzar. 
• Els operadors hauran d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a 

realitzar per al muntatge dels dispositius a la màquina. 
• En primer lloc s'haurà de comprovar que l'equip a implementar és l'apropiat per a les operacions 

a desenvolupar, especialment si és compatible amb la màquina, si les pressions són les 
correctes i si la potència és l'adequada per al tipus d'operacions a realitzar. 

• Es seguiran en tot moment les instruccions del fabricant de l'equip a implementar, tant en les 
unions mecàniques com en les connexions de canonades hidràuliques i, si escau elèctriques. 

• Per evitar caigudes, el dispositiu a implementar a la màquina haurà d'estar sobre una superfície 
estable i sòlida, abans de procedir al muntatge. A més no presentarà desequilibris que puguin 
provocar la seva bolcada. 

• La màquina haurà d'estar recolzada sobre una superfície horitzontal, sòlida i estable, per evitar la 
bolcada de la mateixa durant les operacions del muntatge del dispositiu. 

• Per a la implementació de dispositius si cal haurem auxiliar-d'equips d'elevació apropiats i ser 
auxiliats, si s'escau, altres operaris, per evitar sobreesforços. 

• Un cop acoblat i abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la màquina 
responen correctament i estan en perfecte estat. 

• S'haurà de realitzar proves de treball sense càrrega per comprovar que el sistema implementat 
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funciona i respon als controls. 
• No començaran mai les operacions de treball si abans no s'ha comprovat que tots els controls i 

comandaments responen adequadament. 
• En cas que es produeixin fallades d'operativitat, fuites hidràuliques, així com qualsevol altra 

anomalia detectada, hauran d'interrompre immediatament les operacions, posant en coneixement 
de les anomalies al seu superior. 

• No es podran utilitzar equips amb fuites hidràuliques o en mal estat si abans no han estat 
reparats. 

• Els equips seran inspeccionades diàriament, abans de l'inici dels treballs, controlant el bon 
funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, botzina retrocés, 
transmissions, cadenes i pneumàtics. 

• Es prohibirà treballar o romandre dins del radi d'acció de la màquina durant les operacions de 
muntatge de dispositius, per evitar els riscos per atropellament. 

• Es prohibirà el transport de persones sobre la màquina o sobre l'equip implementat. 
• Es prohibirà utilitzar l'equip implementat per a altres funcions diferents a les previstes. 
• Es prohibiran les tasques de manteniment o reparació de amb el motor en marxa, en prevenció 

de riscos innecessaris. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
 
 
5.1.7. Màquines i Equips per a manipulació i treballs de morters i formigons 
 
Camió formigonera 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem camions formigonera per al subministrament de formigó a obra, ja que es considera que 
són els mitjans adequats quan la confecció es realitza en una planta central. 
El camió formigonera està format per una cisterna o bombo giratori suportat pel bastidor d'un camió, 
adequat per suportar el pes. 
La cisterna o bombo giratori, té forma cilíndrica o bicònica estant muntada sobre la part posterior i en 
ella es fa la barreja dels components. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Durant la càrrega: Risc de 
projecció de partícules de 
formigó sobre cap i cos del 
conductor en no ser recollits 
per la tremuja de càrrega.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant el transport: Risc de 
cops a tercers amb la 
canaleta de sortida al 
desplegar-se per mala 

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
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subjecció, trencament de la 
mateixa o simplement per no 
haver-la subjectat després de 
la descàrrega.  

 - Durant el transport: Caiguda 
de formigó per la tremuja en 
haver-se omplert 
excessivament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant el transport: 
Atropellament de persones.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant el transport: 
Col·lisions amb altres 
màquines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant el transport: Bolcada 
del camió.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant el transport: 
Caigudes, per exemple a 
l'interior d'alguna rasa.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant la descàrrega: Cops 
al cap a l'desplegar la 
canaleta.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Durant la descàrrega: 
Atrapament de dits o mans en 
les articulacions i unions de la 
canaleta a desplegar-la.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant la descàrrega: Cops 
en els peus al transportar les 
canaletes auxiliars o en 
procedir a unir-les a la 
canaleta de sortida per no 
seguir normes de manutenció.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant la descàrrega: Cops 
a tercers situats en el radi de 
gir de la canaleta en no fixar 
aquesta i estar persones 
alienes pròximes a l'operació 
de descàrrega de formigó.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant la descàrrega: 
Caiguda d'objectes sobre del 
conductor o els operaris.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Durant la descàrrega: Cops 
amb el cubilot de formigó.  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 Riscos indirectes generals: 
Risc de bolcada durant el 
maneig normal del vehicle per 
causes degudes al factor 
humà (curt de vista i no anar 
proveït d'ulleres, atacs de 
nervis, de cor, pèrdua de 
coneixement, tensió alterada, 
estar ebri, manca de 
responsabilitat , lentitud en els 
reflexos), mecànics (peces 
mal ajustades, trencament de 
frens, desgast en els 
pneumàtics o malament inflat 
dels mateixos.)  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Riscos indirectes generals: 
Risc d'incendi per un 
curtcircuit produït en la 
instal·lació elèctrica, 
combustible, etc., per un error 
tècnic o humà.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Riscos indirectes generals: 
Risc de lliscament del vehicle 
per estar relliscosa la pista, 

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  



 
73 

 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

portar les cobertes del vehicle 
en mal estat de funcionament, 
treballs en terrenys 
pantanosos o en grans 
pendents.  

 - Riscos indirectes durant la 
descàrrega: Cops pel cubilot 
al baixar o al pujar carregat 
amb el mateix com a 
conseqüència d'un mal 
maneig del sistema de 
transport utilitzat.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Riscos indirectes durant la 
descàrrega: Cops per 
objectes caiguts del cel de 
l'obra.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Riscos indirectes durant la 
descàrrega: Contacte de les 
mans i braços amb el formigó.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Riscos indirectes durant la 
descàrrega: Aixafament pel 
cubilot al desprendre el 
mateix per una fallada en el 
sistema de transport.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Riscos indirectes durant la 
descàrrega: Caiguda de 
formigó sobre els treballadors 
situats sota la trajectòria de 
les canaletes de descàrrega.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Riscos indirectes durant la 
descàrrega: Atrapament de 
mans entre el cubilot i la 
canaleta de sortida quan el 
cubilot baixa buit i el 
conductor ho agafa perquè en 
la seva baixada quedi en 
posició correcta.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Riscos indirectes durant la 
descàrrega: Atrapament dels 
peus entre l'estructura de la 
base del cubilot i el terra quan 
aquest baixa per ser carregat.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Riscos indirectes durant el 
manteniment de la 
formigonera: Risc de caiguda 
d'altura des de dalt de l'escala 
d'accés a la tremuja de 
càrrega durant els treballs 
d'inspecció i neteja.  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  

 - Riscos indirectes durant el 
manteniment de la 
formigonera: Risc de caiguda 
d'altura des de dalt de la 
cisterna com a conseqüència 
de pujar a inspeccionar o a 
efectuar treballs de pintura, 
etc.  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
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• Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les 
tasques a realitzar en l'obra. 

• Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 
correctament i estan en perfecte estat. 

 
A) Es descriu la seqüència d'operacions que haurà de realitzar el conductor del camió per a 
cobrir un cicle complet amb les degudes garanties de seguretat: 
 
• Es posa en marxa el camió i s'enfila el camió fins a posar la tremuja de càrrega just a sota de la 

tremuja de descàrrega de la planta de formigonat. 
• El conductor del camió es baixarà del mateix i indicarà a l'operari de la planta de formigonat la 

quantitat de formigó que necessita en metres cúbics, accionant els comandaments en la posició 
de càrrega i la velocitat de càrrega. 

• Mentre s'efectua la càrrega omplirà el dipòsit d'aigua. 
• Quan la cisterna està carregada sona una senyal acústica amb el que l'operari posarà la cisterna 

en la posició de mescla i procedeix a pujar al camió per dirigir-se a l'obra. 
• Quan arriba a l'obra, fa girar a la cisterna a una velocitat superior a la de transport per assegurar 

una barreja adequada. 
• L'operari, mitjançant una pala, netejarà de residus de formigó la tremuja de càrrega pujant per 

això a la part alta de l'escala d'accés a la tremuja de càrrega. 
• Es procedirà a descarregar el formigó amb l'ajuda d'un cubilot o directament amb l'ajuda de 

canaletes. 
• Es netejarà amb la mànega les canaletes de sortida. 
• La resta de l'aigua s'introduirà a la cuba per a la seva neteja i procedirà a tornar a la planta de 

formigonat. 
• En arribar a la planta es descarrega l'aigua de l'interior de la cisterna que durant el trajecte ha 

anat netejant de formigó les parets de la cisterna. 
 

B) Mesures preventives de caràcter general 
 
• L'escala d'accés a la tremuja ha d'estar construïda en un material sòlid i antilliscant. A la part 

inferior de l'escala abatible es col·locarà una assegurança per evitar balancejos, que es fixarà a 
la pròpia escala quan estigui plegada i al camió quan estigui desplegada. Així mateix ha de tenir 
una plataforma a la part superior perquè l'operari es situï per observar l'estat de la tremuja de 
càrrega i efectuar treballs de neteja dotada d'un cèrcol de baranes a 90 cm. d'alçada sobre ella. 
La plataforma ha de tenir unes dimensions aproximades de 400 x 500 mm. i ser de material 
consistent. Per evitar acumulació de brutícia haurà de ser del tipus de reixeta amb una grandària 
aproximada de la secció lliure màxima de 50 mm. de costat. Aquesta escala només s'ha d'utilitzar 
per a treballs de conservació, neteja i inspecció per un sol operari i posant les assegurances tant 
abans de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa. Només s'ha d'utilitzar 
estant el vehicle parat. 

• La formigonera no ha de tenir parts sortints que puguin ferir o copejar als operaris. Els elements 
de la formigonera com ara canaletes de sortida, escales, parafangs, etc., haurà de pintar-se amb 
pintura anticorrosiu per evitar que amb el temps es puguin trencar i lesionar els operaris. 

• No pujar a la cisterna de la formigonera ni tan sols estant parada. Qualsevol reparació o 
comprovació s'ha de fer amb elements auxiliars com ara bastides, etc 

• Per a la visibilitat de les parts de la formigonera en hores nocturnes s'hauran pintar amb franges 
blanques i negres de pintura reflectant les parts posteriors de la formigonera (cuba, tremuges, 
canaletes, etc.). 

• El vehicle ha de tenir frens hidràulics amb doble circuit independent tant per a l'eix posterior com 
a davanter. 

• Els elements per pujar o baixar han de ser antilliscants. 
• Han de tenir els dispositius de senyalització que marca el codi de la circulació. 
• Sistemes d'alarmes. Senyal de marxa enrere audible per altres camions. 
• Les cabines han de ser d'una resistència que ofereixin una protecció adequada al conductor 

contra la caiguda d'objectes. 
• Les cabines han de tenir sistema de ventilació i calefacció. 
• La cabina ha d'estar proveïda d'un seient fix per al conductor i per als passatgers autoritzats. 
• Els seients han d'estar construïts de manera que absorbeixin en mesura suficient les vibracions, 
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tenir suport i un suport per als peus i ser còmodes. 
• Els camions han de portar els següents equips: una farmaciola de primers auxilis, un extintor 

d'incendis de neu carbònica o components halogenats amb una capacitat mínima de 5 Kg, eines 
essencials per a reparacions en carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc . 

• Per desplegar la canaleta de formigó s'han de treure els cargols de bloqueig fent-la girar fins 
posició de descàrrega, una vegada allà, es traurà la cadena de seguretat i s'agafarà per l'extrem 
fent girar a la posició desplegada. Cal evitar posar les mans entre les unions de les canaletes en 
el moment del desplegament. 

• Al desplegar la canaleta mai s'ha de situar l'operari en la trajectòria de gir de la mateixa per a 
evitar qualsevol tipus de cops. 

• Les canaletes auxiliars han d'anar subjectes al bastidor del camió mitjançant cadenes amb 
tancament i segur de tancament. 

• El dipòsit i canaletes s'han de netejar en un lloc a l'aire lliure lluny de les obres principals. 
• El camió es situarà en el lloc de buidatge dirigit per l'encarregat d'obra o persona en qui delegui. 
• Quan es descarrega sobre cubilot transportat per grua el camioner i l'operari que ajuda a carregar 

es separaran de la zona de baixada del cubilot estant sempre pendent de les evolucions 
d'aquest. 

• Si per la situació del gruista s'ha d'acompanyar en la seva baixada al cubilot això es farà 
procurant no col·locar-se entre el cubilot i la part posterior de la formigonera per evitar 
atrapaments entre ambdós elements. 

• S'ha de posar especial precaució amb la posició dels peus quan baixa el cubilot per evitar que 
aquest els atrapi contra el terra. 

• Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s'han allunyar dos operaris per evitar que 
un balanceig imprevist de la càrrega els colpegi. 

• Quan un camió circula pel lloc de treball és indispensable dedicar un obrer perquè vigili que la 
ruta del vehicle estigui lliure abans que aquest es posi en marxa cap endavant i sobretot cap 
enrere. 

• Els camions han de ser conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta pendent, 
accidentats, tous, relliscosos o que comportin altres perills, al llarg de rases o talussos, en marxa 
enrere. No s'ha de baixar del camió a menys que: estigui aturat el vehicle, hi hagi un espai 
suficient per a baixar. 

• Durant el desplaçament del camió cap persona ha de: anar de peu o asseguda en lloc perillós, 
passar d'un vehicle a un altre, aplicar falques a les rodes, portar braços o cames penjant de 
l'exterior. 

• Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16 per cent, si el 
camió-formigonera porta motor auxiliar es pot ajudar a frenar posant una marxa a part del 
corresponent fre de mà, si la formigonera funciona amb motor hidràulic cal calçar les rodes del 
camió ja que el motor del camió està en marxa de forma contínua. En pendents superiors al 16 
per cent s'aconsella no subministrar formigó amb el camió. 

• En finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor haurà de: posar el fre 
de mà, engranar una marxa curta i si cal bloquejar les rodes mitjançant falques. 

• Pel que fa als treballs de manteniment utilitzant eines manuals s'han de seguir les següents 
normes: seleccionar les eines més adequades per al treball que ha de ser executat, assegurar-se 
que es troben en bon estat, fer el degut ús, en acabar el treball guardar a la caixa o quart dedicat 
a això. Quan s'utilitzen pistoles de greixatge a pressió mai s'han de col·locar les mans davant de 
les toveres de sortida. 

• A la lubricació de ressorts mitjançant vaporització o atomització el treballador romandrà allunyat 
del raig de lubricació, que es sedimenta amb rapidesa procurant en tot moment no adreçar-lo a 
altres persones. 

• Quan s'hagi forjat el formigó d'un dipòsit per qualsevol raó l'operari que manegi el martell 
pneumàtic haurà d'utilitzar cascos de protecció auditiva de manera que el nivell màxim acústic 
sigui de 80 dB. 

• Els camions de formigó no es podran acostar a menys de 2 metres de la vora superior dels 
talussos. 

• Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20 per 100. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
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- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o PVC 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
 
 
5.1.8. Petita maquinària i equips d'obra 
 
Tornavisos i taladres - Tornavís elèctrics 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per a cargolar a 
qualsevol tipus de superfície. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Sobre esforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Aquest instrument disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o 

en defecte d'això s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 
1215/1997. 

• Abans d'utilitzar el tornavís elèctric s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
• Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 
• Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 
• Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran 

sempre mitjançant clavilles mascle-femella. 
• Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
• Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra 
• Complir les instruccions de manteniment. 
 
 
Equips de protecció individual 
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Guants de treball. 
 
 
Tornavisos i taladres - Trepants elèctrics 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina la utilitzarem en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants o cecs) en 
qualsevol material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar. 
La velocitat de gir en el trepant elèctric es regula amb el gatell, essent molt útil poder ajustar-la al 
material que s'estigui trepant i al diàmetre de la broca per a un rendiment òptim. 
A més del gir, la broca té un moviment de vaivé. Això és imprescindible per foradar amb comoditat 
maons, rajoles, etc. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Sobre esforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Aquest instrument disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o 

en defecte d'això s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 
1215/1997. 

• Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
• Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 
• Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 
• Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran 

sempre mitjançant clavilles mascle-femella. 
• Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
• Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 
• Utilització de l'equip de protecció personal definit per l´'obra. 
• No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 
• Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho 

preferiblement mitjançant el part de treball. 
• Complir les instruccions de manteniment. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
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- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
 
Martells perforadors i demolidors - Martell demolidor 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem aquest tipus de martells en l'obra pels avantatges i versatilitat que presenta. 
Pel que fa a tipologia d'accessoris es pot parlar que podem acoblar: Broques en corona de creu, 
escarpraes, eina de reparació, barres de perforar, adaptadors de broques, de corones i útils per a 
col·locació de tacs. 
Com a característiques es pot dir que la lubricació és mitjançant greix, estan proveïts de doble 
aïllament elèctric en previsió de possibles accidents sota tensió, i aquest últim generalment va proveït 
d'un sistema que permet la rotació en un moment determinat, cosa que facilita la col locació de tacs 
autoperforants. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Sobre esforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no 

s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/1997. 
• Es col·locarà adequadament la màquina en posició segura quan no treballi. 
• Es controlaran els diversos elements de què es compon. 
• Es dotaran de doble aïllament. 
• Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant 

pressionat constantment l'interruptor. 
• El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús. 
• Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 
• Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 
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utilització de les clavilles mascle-femella. 
• Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran 

sempre mitjançant clavilles mascle-femella. 
• Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
• El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 
• Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi. 
• Es controlaran els diversos elements de què es compon. 
• La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a 

l'eina adequada a la tasca, al material a treballar i als elements auxiliars que poguessin ser 
necessaris. 

• Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
• Aturar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys incontrolats de 

l'eina. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball. 
• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja 

que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
multiplicar 

• No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o 
extremitats superiors. 

• Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont. 
• Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent 
     
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Guants de cuir. 
- Mascareta antipols. 
- Arnès de seguretat (per a treballs en alçada). 
- Armilla reflectant (quan sigui necessari). 
 
 
Fresadores, raspalls, polidores i altres - Radials elèctriques 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem aquesta eina radial elèctrica portàtil per realitzar diverses operacions de tall a l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció 
adoptada i aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Contacte amb el dentat del 
disc en moviment  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Retrocés i projecció dels 
materials  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de l'eina de tall o 
dels seus fragments i 

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
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accessoris en moviment  

 - Emissió de pols  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• El personal encarregat del maneig de la màquina ha de ser expert en el seu ús. 
• La màquina haurà d'estar en bon estat per al funcionament. 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions. 
• Com a mesura més elemental, és la correcta elecció de la màquina dacord amb el treball a 

efectuar i als elements auxiliars que puguin ser necessaris. 
• Verificarem l´estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 
• Es prohibirà el connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle femella. 
• Les mànegues de prolongació estaran exemptes d'empalmaments i les connexions es faran 

sempre mitjançant clavilles mascle femella. 
• Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
• No utilitzeu la màquina per a altres operacions per a les quals no ha estat concebuda. 
• Abans d'iniciar els treballs, comproveu que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat. 
• Es farà una revisió ocular de la zona de treball i del circumdant. 
• Usar l'equip de protecció individual establert per a aquestes operacions. 
• No fer reparacions ni manteniment amb la màquina en marxa. 
• Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina. 
• Complir les instruccions de manteniment i les recomanacions del fabricant. 
• Aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys a la seva eina 

incontrolats. 
• Comproveu que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
• Utilitzeu sempre les proteccions de la màquina. 
• No utilitzeu la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 

espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar la cara, el pit o les 
extremitats superiors. 

• Situar l'empunyadura lateral en funció del treball que cal fer, o utilitzar una empunyadura de pont. 
• En cas d'utilització de plats d'escatar, instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent 

per a la mà. 
• Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
– Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 
 
Vibradors de formigó - Vibrador 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà el vibrador en l'obra per aplicar al formigó xocs de freqüència elevada amb l'objectiu de 
vibrar. 
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Els vibradors que s'utilitzaran en aquesta obra seran: Elèctrics. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caigudes des d'altura 
durant el seu maneig  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Caigudes a diferent nivell 
del vibrador  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Esquitxades de lletada en 
ulls i pell  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  99,9  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions. 
• Com a mesura més elemental, és la correcta elecció de la màquina d'acord amb el treball a 

efectuar, a la tasca, al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 
• Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
• Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
• Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica 

del vibrador, per previsió del risc elèctric i de atrapaments. 
• El cable d'alimentació del vibrador haurà d'estar protegit, sobretot si discorre per zones de pas 

dels operaris. 
• Els vibradors hauran d'estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
• Els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en el formigonat o aigua. 
• Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en 

el moment d'accionar. 
• Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 
• Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 
• Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran 

sempre mitjançant clavilles mascle-femella. 
• Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
    
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Botes de goma. 
- Guants de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Armilla reflectant (quan sigui necessari). 
 
 
Generadors i compressors - Grup electrogen 



 
82 

 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'ús dels generadors o grups electrògens en aquesta obra és imprescindible per l'absència de xarxa 
elèctrica a les proximitats, i també pel fet que la demanda total d'Kw. de l'obra és superior a la que 
pot oferir la xarxa general. 
A més, perquè el enganx a aquesta xarxa i l'estesa de línia necessari pot originar riscos latents a la 
màquina i equips utilitzats en altres operacions, de manera que es consideren que és aconsellable la 
utilització de sistemes propis de producció d'energia elèctrica. 
Els grups generadors electrògens tenen com a missió bàsica la de substituir el subministrament 
d'electricitat que procedeix de la xarxa general quan ho aconsellen o exigeixen les necessitats de 
l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Contactes tèrmics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels sistemes de 

protecció de què està dotat per a contactes elèctrics indirectes. 
• Si el grup no porta incorporat cap element de protecció es connectarà a un quadre auxiliar d'obra, 

dotat amb un diferencial de 300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per al circuit 
d'enllumenat, posant a terra, tant al neutre del grup com al quadre. 

• Atès que el valor de resistència de terra que s'exigeix és relativament elevat, podrà aconseguir 
fàcilment amb elèctrodes tipus piqueta o cable soterrat. 

• Tant la posada en obra del grup, com les seves connexions a quadres principals o auxiliars, s'ha 
d'efectuar amb personal especialitzat. 

• Altres riscos addicionals són el soroll ambiental, l'emanació de gasos tòxics per la fuita del motor i 
atrapaments en operacions de manteniment. 

• El soroll es pot reduir situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball. 
• Referent al risc d'intoxicació seva ubicació mai ha de ser en soterranis o compartiments tancats o 

mal ventilats. 
• La instal·lació del grup haurà de complir el que especifica REBT. 
• Les tensions perilloses que apareguin en les masses dels receptors com a conseqüència de 

defectes localitzats en ells mateixos o en altres equips de la instal·lació connectats a terra es 
protegiran amb els diferencials en acció combinada amb la connexió a terra. 

• La connexió a terra, quan la instal·lació s'alimenta del grup, té per objecte referir el sistema 
elèctric a terra i permetre el retorn de corrent de defecte que es produeixi en masses de la 
instal·lació o receptors que poguessin accidentalment no estar connectats a la posada a terra 
general, limitant la seva durada en acció combinada amb el diferencial 

• Cal tenir en compte que els defectes de fase localitzats en el grup electrogen provoquen un 
corrent que retorna pel conductor de protecció i per R al centre de l'estrella, no afectant el 
diferencial. Per això s'instal·larà un dispositiu tèrmic, que ha de parar el grup en un temps baix 
quan aquest corrent provoqui una caiguda de tensió en R. 

• Es posarà sempre en lloc ventilat i fora del risc d'incendi o explosió. 
• Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 
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• Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella. 

• Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran 
sempre mitjançant clavilles mascle-femella. 

• Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
     
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Protectors auditius. 
- Guants aïllants per a baixa tensió. 
- Calçat protector de riscos elèctrics. 
- Casc de seguretat. 
 
 
5.2. Mitjans auxiliars 
 
5.2.1. Carretó o carretó de mà 
 
Fitxa tècnica 
 
Mitjà utilitzat en l'obra com a transport per materials, peces, elements, etc. pels diferents talls de 
l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Sobreesforços o postures 
inadequades  

Alta  Baixa  Moderat  Evitat  99,0  

 - Caigudes de material  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  

 - Cops i talls per objectes o 
materials  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  95,0  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els carretons de mà s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes. 
• Hauran de ser elegides de manera que el centre de la roda estigui el més a prop possible del 

centre de gravetat de la càrrega, perquè disminueixi el braç de palanca i la fatiga de l'usuari. 
• Per reduir l'efecte dels pots utilitzar rodes de goma. 
• Per evitar rascades o aixafament dels dits contra els brancals de les portes, pilastres, mur o 
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similars, aplicar unes defenses sobre les vares prop de les empunyadures 
• S'ha de fer un manteniment adequat dels carretons de mà per a conservar-los en bon estat. 
• Abans del seu ús es revisaran, rebutjant si no es troben en bon estat de conservació 
• S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
• Cal guardar els carretons de mà en lloc segur. 
• Neteja i ordre en l'obra. 
  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
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6. EPIs 
 
De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de 
riscos que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les especificacions 
tècniques i de la qual requisits establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada 
un dels apartats següents. 
 
6.1. Protecció auditiva 
 
6.1.1. Orelleres 
 

Protector Auditiu: Orelleres 
   Norma:    

UNE-EN 352-1 
 

 
CAT II 

   Definició: 
Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat contra cada pavelló 
auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap englobant al pavelló auricular. Els casquets 
poden ser pressionats contra el cap per mitjà d'un arnès especial de cap o de coll. 

    Marcat: 
• Nom o marca comercial o identificació del fabricant 
• Denominació del model 
• Davant/Darrere i  Dret/esquerra segons casos 
• El nombre d'esta norma. 

 
   Requisits establerts pel Reglament (UE) 2016/425:: 
 

• Marcat CE sobre el producte: Examen UE d'Tipus i control periòdic de l'Tipus efectuat per una tercera part. 
• Declaració de conformitat. 
• Codi de l'organisme notificat al costat de el marcatge CE 
• Identificació amb nom i adreça postal de fabricant i importador en el marcat 
• Fullet informatiu 

 
Durant uns anys, podrem trobar al mercat protectors auditius conformes a l'Reglament (UE) 2016/425 CAT III i amb la 
Directiva 89/686 / CEE CAT II, i sobre els dos podrem tenir el mateix grau de confiança. A mesura que ens allunyem de l'21 
d'abril de 2019, veurem cada vegada menys orelleres i taps conformes a la vella Directiva, els quals seran substituïts pels 
conformes a el Reglament a mesura que els primers es vagin consumint al mercat. 
 

   Norma EN aplicable: 
• UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres. 
• UNE-EN 458.  Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i 

manteniment 
 
   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
6.2. Protecció del cap 
 
6.2.1. Cascs de protecció (per a la construcció) 
 

Protecció del cap: cascos de protecció (usat en construcció) 
   Norma:     
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UNE-EN 397 
 

CAT II 
   Definició: 

• Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra 
objectes en caiguda. El casc  estarà compost com a mínim d'una carcassa i un arnès. 

• Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani. 

   Marcat: 
• El nombre d'esta norma. 
• Nom o marca comercial o identificació del fabricant. 
• Any i trimestre de fabricació 
• Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés) 
• Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés). 
• Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472. 

   Requisits addicionals (marcat): 
• - 20ªC o - 30ªC (Molt baixa  temperatura) 
• + 150ºC (Molt alta temperatura) 
• 440V (Propietats elèctriques) 
• LD (Deformació lateral) 
• MM (Esguitades de metall fos) 

 
   Requisits establerts pel RD 542/2020: 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 

 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar: 

• Nom i direcció del fabricant 
• Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment, revisions i desinfecció. 
• Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de posseir efectes adversos 

sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan són aplicades seguint les instruccions del 
fabricant. 

• Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients. 
• El significat dels requisits opcionals que compleix i orientacions respecte als límits d'utilització del casc, d'acord 

amb els riscos. 
• La data o període de caducitat del casc i dels seus elements. 
• Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc. 

 
   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 397: Cascos de protecció  per a la indústria. 
 
   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
6.3. Protecció de la cara i dels ulls 
 
6.3.1. Protecció ocular. Ús general 
 

Protecció de la cara i dels ulls: Protecció ocular . Ús general 
   Norma:    

UNE-EN 166 
 

 
CAT II 

   Definició: 
• Muntura universal, Muntures integrals i  pantalles facials de resistència incrementada per a ús en general en 
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diferents activitats de construcció. 
   Ús permès en: 

• Muntura universal, muntura integral i pantalla facial. 
   Marcat: 
   A) En la muntura: 

• Identificació del Fabricant 
• Nombre de la norma Europea: 166 
• Camp d'ús: Si fos aplicable 

                   Els camps d'ús són: 
                   - Ús bàsic: Sense símbol 
                   - Líquids: 3 
                   - Partícules de pols gruixuda: 4 
                   - Gasos i partícules de pols fi: 5 
                   - Arc elèctric de curtcircuit: 8 
                   - Metalls fosos i sòlids calents: 9 

• Resistència mecànica: S 
                   Les resistències mecàniques són: 
                   - Resistència incrementada: S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

• Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets: H (Si fos aplicable) 
                   - Símbol per a caps xicotets: H 

• Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura: Si fos aplicable 
   B) En l'ocular:  

• Classe de protecció (només filtres) 
                   Les classes de protecció són: 
                   - Sense nombre de codi: Filtres de soldadura 
                   - Nombre de codi 2: Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors 
                   - Nombre de codi 3: Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors 
                   - Nombre de codi 4: Filtres infrarojos 
                   - Nombre de codi 5: Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig 
                   - Nombre de codi 6: Filtre solar amb requisits per a l'infraroig 

• Identificació del fabricant: 
• Classe òptica: 

                   Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166): 
                   - Classe òptica: 1 (poden cobrir un sol ull) 
                   - Classe òptica: 2 (poden cobrir un sol ull) 
                   - Classe òptica: 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós ulls) 

• Símbol de resistència mecànica: S 
                   Les resistències mecàniques són: 
                   - Resistència incrementada: S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

• Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit:  
• Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents:   
• Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines: K (Si fos aplicable) 
• Símbol de resistència a l'entelament: N (Si fos aplicable) 
• Símbol  de reflexió augmentada: R (Si fos aplicable) 
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• Símbol per a ocular original o reemplaçat: O 
   Informació per a l'usuari: 
   S'hauran de proporcionar les dades següents: 

• Nom i direcció del fabricant 
• Nombre d'aquesta norma europea 
• Identificació del model de protector 
• Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 
• Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 
• Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 
• Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 
• Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 
• Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 
• Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 
• Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 
• Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 

individus sensibles. 
• Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 
• Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 

correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 
• Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 

requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al 
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes 
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 
   Requisits establerts pel RD 542/2020: 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits 
 
   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
6.4. Protecció de mans i braços 
 
6.4.1. Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general 
 

Protecció de mans i braços: Guants de protecció contra riscos mecànics 
   Norma:    

UNE-EN 388 
 

 
CAT II 

   Definició: 
• Protecció per igual: Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de manera que ofereixi  un 

grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà. 
• Protecció específica: Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció augmentada a una part de 

la mà. 
   Pictograma: Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420) 
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i

 
   Propietats mecàniques: 
   S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres: 

• Primera xifra: Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió 
• Segona xifra: Nivell de prestació per a la resistència al lloc de treball per fulla 
• Tercera xifra: Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat 
• Quarta xifra: Nivell de prestació per a la resistència a la perforació 

   Marcat:  
   Els guants es marcaran amb la informació següent: 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial del guant 
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de caducitat 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors 
 
   Requisits establerts pel RD 542/2020: 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 
   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics. 
• UNE-EN 420: Requisits generals per a guants. 

 
   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
6.4.2. Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics 
 

Protecció de mans i braços: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics  
   Norma:    

UNE-EN 60903 
 

 
CAT III 

   Definició: 
   Guants i/o manyoples aïllant i resistents al corrent elèctric. 

• Els guants han d'inflar-se abans de cada ús per a comprovar si hi ha fugues d'aire i dur a terme una inspecció 
visual. 

• La temperatura ambient es recomana que estigui compresa entre els 10ºC i els 21ºC. 
• No hauran d'exposar-se innecessàriament a la calor o a la llum, ni posar-se en contacte amb oli, greix, trementina, 

alcohol o un àcid enèrgic. 
• Si s'embruten els guants cal rentar-los amb aigua i sabó, a una temperatura que no superi la recomanada pel 

fabricant, assecar-los a fons i empolsar-los amb talc. 
   Pictograma: Hauran de portar les marques que s'indiquen en la figura (símbol de doble triangle) 
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   Propietats: 
   Els guants i manyoples de material aïllant es classificaran per la seva categoria i la seva classe, els quals figuraran en el 
seu marcat: 

• Categoria:  
                      - A: Àcid 
                      - H: Oli 
                      - Z: Ozó 
                      - M: Mecànica 
                      - R: Totes les anteriors 
                      - C: A molt baixes temperatures 

• Classe: 
                     - 00: Tensió mínima suportada 5 kV (beix) 
                     - 0: Tensió mínima suportada 10 kV  (roig) 
                     - 1: Tensió mínima suportada 20 kV (blanc) 
                     - 2: Tensió mínima suportada 30 kV (groc) 
                     - 3: Tensió mínima suportada 40 kV (verd) 
                     - 4: Tensió mínima suportada 50 kV (taronja) 
   Marcat:  
   Els guants es marcaran amb la informació següent: 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial del guant 
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de caducitat 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
   A més cada guant haurà de portar les marques següents: 

• Una banda rectangular que permeti la inscripció de la data de posada en servei, de verificacions i controls, 
conforme s'especifica en la Norma UNE-EN 60903  annex G 

• Una banda sobre la qual puguin perforar-se forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la bocamàniga i permetrà 
foradar-se per al seu control i verificació periòdica. 

 
   Requisits establerts pel RD 542/2020: 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració CE de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 60903: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics 
 
   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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6.5. Protecció de peus i cames 
 
6.5.1. Calçat d'ús general 
 
Calçat de seguretat d'ús professional (200 J) 
 

Protecció de peus i cames: Calçat de seguretat d'ús professional 
   Norma:    

UNE-EN ISO 20345 
 

 
CAT II 

   Definició: 
• El calçat de protecció per a ús professional és el que incorpora elements de protecció destinats a protegir a l'usuari 

de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat 
concebut, i que està equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi 
amb un nivell d'energia de 200 J. 

   Marcat: 
   Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent: 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial  
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any) 
• El nombre d'aquesta norma UNE-EN ISO 20345 
• Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent: 

                        - P: Calçat complet resistent a la perforació 
                        - C: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor. 
                        - A:: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic. 
                        - HI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.  
                        - CI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.  
                        - E: Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.  
                        - WRU: Penetració i absorció d'aigua. 
                        - HRO: Sola. Resistència a la calor per contacte. 

• Classe: 
                       - Classe I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. 
                       - Classe II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric. 
   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 542/2020: 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN ISO 20344: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: 
Requisits i mètodes d'assaig. 

• UNE-EN ISO 20344: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 2: 
Requisits addicionals i mètodes d'assaig. 

• UNE-EN ISO 20346: Especificacions per al calçat de protecció d'ús professional. 
• UNE-EN ISO 20346: Calçat de protecció per a ús professional. Part 2: Especificacions addicionals.  

 
   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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6.5.2. Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional calçat 
antiestàtic 
 

Protecció de peus i cames: Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional calçat antiestàtic 
   Norma:    

UNE-EN ISO 20344 
 

 
CAT II 

   Definició: 
• No és el calçat concebut per a oferir protecció contra la tensió elèctrica. El calçat que ofereix aquest requisit 

addicional és un calçat que ofereix una resistència de 100 fins a 1000 M en les condicions previstes d'assaig al pas 
del corrent elèctric. Permet a l'usuari alliberar-se de les càrregues estàtiques que pugui acumular. 

   Marcat: 
   Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent: 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial  
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any) 
• El nombre de norma UNE-EN ISO 20344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball: 

              - Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un 
nivell d'energia de 200 J.: UNE-EN ISO 20345 
              - Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un 
nivell d'energia de 100 J.: UNE-EN ISO 20346 
              - Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera: UNE-EN ISO 20347 

• Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent: 
                        - P: Calçat complet resistent a la perforació 
                        - C: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor. 
                        - A: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic. 
                        - HI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.  
                        - CI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.  
                        - E: Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.  
                        - WRU: Penetració i absorció d'aigua. 
                        - HRO: Sola. Resistència a la calor per contacte. 

• Classe: 
                       - Classe I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. 
                       - Classe II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat) 
   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 542/2020: 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN ISO 20344: Requisits i mètodes d'assaig per al calçat de seguretat, calçat de protecció  i calçat de treball 
per a ús professional.    

• UNE-EN ISO 20344: Part 2: Requisits addicionals i mètodes d'assaig. 
• UNE-EN ISO 20345: Especificacions del calçat de seguretat d'ús professional. 
• UNE-EN ISO 20345: Part 2: Especificacions addicionals. 
• UNE-EN ISO 20346: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional. 
• UNE-EN ISO 20346: Part 2: Especificacions addicionals. 
• UNE-EN ISO 20347: Especificacions del calçat de treball d'ús professional. 
• UNE-EN ISO 20347: Especificacions addicionals. 

 
   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
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mateix. 
 

    
 
 
6.6. Protecció respiratòria 
 
6.6.1. Màscares 
 
Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants) 
 

Protecció respiratòria: Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants) 
   Norma:    

UNE-EN 149 
 

 
CAT III 

   Definició: 
• Una màscara autofiltrant cobreix nas, la boca i el mentó i, pot constar de vàlvules d'exhalació i, consta totalment, o 

en la seva major part, de material filtrant o inclou un adaptador facial en el que el (els) principal (és) constitueixen 
una part inseparable de l'equip. 

• Ha de garantir un ajust hermètic, enfront de l'atmosfera ambient, a la cara del portador, independentment que la 
pell estigui seca o mullada i que el seu cap estigui  en  moviment. 

   Marcat:  
   Els filtres es marcaran amb la informació següent: 

• Mitja màscara filtrant 
• El nombre de norma: UNE-EN 149 
• Nom, marca registrada o identificació del fabricant. 
• Marca d'identificació del tipus 
• Classe: 

                   - FFP1: Contra certs gasos i vapors orgànics amb un punt d'ebullició major de 65ºC 
                   - FFP2: Contra certs gasos i vapors inorgànics, segons indicació del fabricant. 
                   - FFP3: Contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant. 

• La lletra D (dolomita) d'acord amb l'assaig d'obstrucció 
• L'any d'expiració de vida útil 
• La frase " Vegi la informació subministrada pel fabricant" 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 542/2020: 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules. 
Requisits, assajos, marcat. 

 
   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 
 
6.7. Vestuari de protecció 
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6.7.1. Vestuari de protecció d'alta visibilitat 
 

Vestuari de protecció: Vestuari de protecció d'alta visibilitat 
   Norma:    

UNE-EN ISO 20471 
 

 
CAT II 

   Definició: 
   Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància: 

• Roba de treball 
• Jaqueta 
• Jupetí I (reflector a ratlles horitzontals) 
• Jupetí II (reflector creuat mode arnés) 
• Pantalons de pitet 
• Pantalons sense pitet 
• Pitet 
• Arnesos 

   Pictograma: Marcat en el producte o en les etiquetes del producte. 

 
   Propietats: 
   S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall): 

• Classe de la superfície del material:X 
• Classe del material reflector: I 

   Marcat:  
   Es marcarà amb la informació següent: 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial 
• Talla d'acord amb la norma UNE-EN ISO 13688 
• El nombre de norma: EN-471 
• Nivell de prestacions. 
• Instruccions, usos, advertències en cas de mal ús, etc. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 542/2020: 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN ISO 20471: Robes de senyalització d'alta visibilitat 
• UNE-EN ISO 13688: Robes de protecció. Requisits generals 
• UNE-EN 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries. 

 
   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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7. Proteccions col·lectives 
 
Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta 
obra i que han sigut determinades a partir de la "Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de 
l'eficàcia de la prevenció adoptada" en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria 
de Seguretat i Salut. 
 
7.1. Tancament d'obra amb tanca provisional 
 
Fitxa tècnica 
 
Tancament del perímetre de l'obra, segons s'estableix en els plànols i abans de l'inici de l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada en esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  99,5  

 - Cops i talls per objectes o 
eines  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  95,0  

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  99,0  

 - Sobreesforços, postures 
inadequades o moviments 
repetitius  

Alta  Baixa  Moderat  Evitat  99,0  

 - Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  99,5  
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els 
riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada. 
• El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports 

necessaris en obra. Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a 
accés de personal. 

• El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol 
punt de treball, per evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció. 

• Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 
• Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles. 
• Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
• Es posarà a l'entrada el-Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent. 
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• Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, 
es tindrà en compte: 

  
a) Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega. 
b) Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius. 
c) Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts 
d'atrapament. 

 
• Neteja i ordre en l'obra. 
  
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Guants de cuir. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Roba de treball 
Casc de seguretat. 
 
 

 
 
 

MOLLERUSSA, Desembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Sign.: CARLES GUERRERO I SALA 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. Dades de l´obra 
 
1.1. Dades generals de l´obra 
 

Descripció del Projecte i de 
l'obra sobre la qual es treballa 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL NOU ESPAI FIRAL RONDA 
PONENT 

Situació de l'obra a construir Avinguda de La Fira de Mollerussa 

Tècnic autor del projecte Carles Guerrero Sala com a Arquitecte 
Víctor Gregori Perelló com a Arquitecte Tècnic 
Eugeni Aparici Tudela com a Enginyer industrial 

 
 

2. Condicions generals 
 
2.1. Condicions generals de l´obra 
 
- El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual 
d’aquesta obra que té com a objecte: 
 
A) Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, del 
“PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT “. 
B) Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida. 
C) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel 
PROJECTE constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES.  
D) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a  fi de 
garantir el seu èxit. 
E) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva 
administració.  
F) Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que serveixi per a 
implantar amb èxit la PREVENCIÓ dissenyada. 
 
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ADEQUACIÓ 
DEL NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT “, sense accidents ni malalties professionals, al complir 
els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits a 
norma fonamental d'este document contractual. 
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3. Condicions legals 
 
3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les 
característiques de l ´obra i que hauran de ser tinguts en  compte 
durant la seva execució 
 
L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa 
d'obligada aplicació que a continuació se cita. 
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'una altra Normativa específica 
que pogués trobar-se en vigor. 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que té per objecte promoure la 
Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les 
activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball . L'art. 36 de la Llei 50/1998 
d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. 
 
• A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos 

professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos 
derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels 
treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició. 

• Per al compliment d'aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
administracions públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives 
organitzacions representatives. 

 
 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. 
 
• Amb les modificacions de l'art. 1 i annexos III i VII, establertes pel Reial Decret 598/2015, de 3 de 

juliol 
 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
• Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, 

Subcontractista i Treballadors Autònoms i introdueix les figures del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres. 

• El Reial Decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i del Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que té per objecte promoure la 
Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de 
les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 
50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. 

• A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos 
professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos 
derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels 
treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició. 

• Per al compliment d'aquests fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
administracions públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives 
organitzacions representatives. 

• Es tindrà especial atenció a: 
 

CAPÍTOL I: Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions. 
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CAPÍTOL III: Dret i obligacions, amb especial atenció a: 
 

Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals. 
Art. 15. Principis de l'acció preventiva. 
Art. 16. Avaluació dels riscos. 
Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció. 
Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors. 
Art. 19. Formació dels treballadors. 
Art. 20. Mesures d'emergència. 
Art. 21. Risc greu i imminent. 
Art. 22. Vigilància de la salut. 
Art. 23. Documentació. 
Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials. 
Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 

 
CAPÍTOL IV: Serveis de prevenció 
 

Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals. 
Art. 31.- Serveis de prevenció. 

 
CAPÍTOL V: Consulta i participació dels treballadors. 
 

Art. 33.- Consulta als treballadors. 
Art. 34.- Drets de participació i representació. 
Art. 35.- delegats de prevenció. 
Art. 36.- Competències i facultats dels delegats de prevenció. 
Art. 37.- Garanties i sigil professional dels delegats de prevenció. 
Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut. 
Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut. 
Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

 
CAPÍTOL VII: Responsabilitats i sancions. 
 

Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat. 
Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Art. 44.- Paralització de treballs. 
Art. 45.- Infraccions administratives. 
Art. 46.- Infraccions lleus. 
Art. 47.- Infraccions greus. 
Art. 48.- Infraccions molt greus. 
Art. 49.- Sancions. 
Art. 50.- Reincidència. 
Art. 51.- Prescripció de les infraccions. 
Art. 52.- Competències sancionadores. 
Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball. 
Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració 

 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, que desenvolupa la llei anterior a la seva nova òptica entorn de la planificació de la 
mateixa a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les 
mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin 
tractament específic per la via normativa adequada és prevista en l'article 6 apartat 1, paràgrafs d i e 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Especial atenció al següent article del Reial Decret: 
 

CAPÍTOL I: Disposicions Generals. 
CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva. 
CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives. 

 
afectat per 
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• RD 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual 

s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el RD 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, per qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en obres de construcció. 

• RD 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per 
promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que 
hagi donat a llum o en període de lactància 

• RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre , pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

• RD 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues 
d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció 
aliè (es DEROGA la disposició transitòria 2.4 últim paràgraf, per Reial Decret 38/2010, de 15 de 
gener). 

• RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova 
el Reglament dels serveis de prevenció. 

 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
• DEROGA els capítols VIII a XII del títol II de l'Ordenança aprovada per Ordre de 9 de març de de 

1971. 
 
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 
 
• Especialment a la ITC-BT-33: - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres. 
• Es modifica amb efectes de 30 de juny de 2015, les ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 i 

BT-25, i afegeix la BT-52, per Reial Decret 1053/2014 , de 12 de desembre. 
• Es modifica l'art. 22, la ITC BT03, se substitueix el que indica i s'afegeixen les disposicions 

addicionals 1 a 4, per Reial Decret 560/2010, de 7 de maig. 
• SENTÈNCIA de 17 de febrer de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual 

s'anul·la l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 annexa al Reglament Electrònic per a baixa tensió, 
aprovat pel Reial Decret 842/2002 , de 2 d'agost. 

• Es deroga, i es modifica el que indica de la ITC-BT-40 del Reglament, per Real Decret 
244/2019, de 5 d'abril (Ref. BOE-A-2019-5089). 

 
Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals (BOE de 13 de desembre del 2003), i especialment a: 
 

Capítol II Article desè punts Sis i Set. 
 
Es modifiquen els arts. 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53 de la Llei d'infraccions i 
sancions en l'ordre social, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 
d'agost (Ref. BOE -A-2000-15060). 
I els arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 i afegeix el 32 bis i les 
disposicions addicionals 14 i 15 a la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995 -
24.292). 

 
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials. 
 
Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997 de 
18 de Juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 
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DEROGA: 
- Capítol III del Reglament aprovat per Ordre de 20 de maig de 1952 (GAZETA) (Ref. 
BOE-A-1952-6695). 
- Capítol VII del Reglament aprovat per Ordre de 31 de gener de 1940 (GAZETA) (Ref. 
BOE-A-1940-1173). 
MODIFICA: 
- Annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (Ref. BOE-A-1997-22614). 
- Annexos I i II i la disposició derogatòria única del Reial Decret 1215/1997, de 18 de 
juliol (Ref. BOE-A-1997-17824). 
- Annex I del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8669). 

 
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
 
 

DEROGA: 
- En la forma indicada el Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre (Ref. BOE-A-1989-25805). 
TRANSPOSA: 
- La Directiva 2003/10 / CE, de 6 de febrer (Ref. DOUE-L-2003-80227). 
DE CONFORMITAT: 
-Amb l'art. 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 

 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, amb especial atenció a 
l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra. 
 

DEROGA: 
- Ordre de 26 de juliol de 1993 (Ref. BOE-A-1993-20513). 
- Resolució de 20 de febrer de 1989 (Ref. BOE-A-1989-4950). 
- Ordre de 22 de desembre de 1987 (Ref. BOE-A-1987-28548). 
- Resolució de 8 de setembre de 1987 (Ref. BOE-A-1987-23108). 
- Ordre de 7 de gener de 1987 (Ref. BOE-A-1987-891). 
- l'Ordre de 31 d'octubre de 1984 (Ref. BOE-A-1984-24732). 

 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 
Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial Decret 1627/1997, en el qual 
s'introdueix la disposició addicional única: Presència de recursos preventius en obres de construcció. 
 
• MODIFICA els arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 i 36 i AFEGEIX el 22 bis, 31 bis, 33 bis i les 

disposicions addicionals 10, 11 i 12 del Reglament aprovat per Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener (Cap Ref. BOE-A-1997-1853). 

• AFEGEIX una disposició addicional única al Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (Ref. BOE-
A-1997-22614). 

 
 
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 
• MODIFICA els arts. 8, 11, 12 i 13 de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social, text refós 

aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (Ref. BOE-A-2000-15060). 
 
Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 
sobre el Reial Decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 de 
l'esmentat RD 1627/1997. 
 
• MODIFICA els arts. 11 i 15, per Reial Decret 337/2010, de 19 de març (Ref. BOE-A-2010-4765). 
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• AFEGEIX una disposició addicional 7, per Reial Decret 327/2009, de 13 de març (Ref. BOE-A-
2009-4260). 

 
Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció. 
 
• AFEGEIX una disposició addicional 7 al Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost (Ref. BOE-A-

2007-15766). 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
• MODIFICA l'art. 8.1.b) .10 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre (Ref. BOE-A-2002-

1697). 
 
Decisió del Comitè Mixt de l'EEE nº 105/2008, de 26 de setembre de 2008, per la qual es 
modifica l'annex XVIII (Salut i seguretat en el treball, dret laboral i igualtat de tracte per a 
homes i dones) de l'Acord EEE. 
 
• MODIFICA l'annex XVIII de l'Acord EEE, aprovat per Decisió 1/94, de 13 de desembre de 1993 

(Ref. DOUE-L-1994-80086). 
 
Decisió de el Comitè Mixt de l'EEE nº 36/2009, de 17 de març de 2009, per la qual es modifica 
l'annex XVIII (Salut i seguretat en el treball, dret laboral i igualtat de tracte per a homes i 
dones) de l'Acord EEE. 
 
• MODIFICA l'annex XVIII de l'Acord EEE aprovat per Decisió 1/94, de 13 de desembre de 1993 

(Ref. DOUE-L-1994-80086) 
 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la 
Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, especialment a: 
 
• Article 7. Modificació del Reial decret llei 1/1986, de 14 de març, de mesures urgents 

administratives, financeres, fiscals i laborals. 
• Article 8. Modificació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
• ES DEROGA l'art. 11, per Llei 32/2014, de 22 de desembre (Ref. BOE-A-2014-13359). 
 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
 
• DEROGA: l'art. 18 i MODIFICA el 19.1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (Ref. BOE-A-

1997-22614). 
• Deroga la disposició transitòria 3 i MODIFICA els arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 i 

la disposició final 1 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (Ref. BOE-A-1997-1853). 
• MODIFICA arts. 11 i 15 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost (Ref. BOE-A-2007-15766). 
 
Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, pel que fa a l'acreditació 
d'entitats especialitzades com serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per 
realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses. 
 
• ES MODIFICA els arts. 1.2, 3.2, 4, 9.2, la disposició addicional 2 i l'annex II, per Ordre ESS / 

2259/2015, de 22 d'octubre (Ref. BOE-A-2015-11654). 
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• DEROGA l'Ordre de 27 de juny de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14855). 
• DESENVOLUPA el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (Ref. BOE-A-1997-1853). 
 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i altres reials decrets: RD 485 / 97, 
el RD 665/97 i el RD 374/2001 
 
MODIFICA: 
• Arts. 2.5.a) ib), 3.1.a) i 9.2.d) del Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril (Ref. BOE-A-2001-8436). 
• Arts. 2.1 i 2, 4, 10.1.c) i la denominació de l'annex I del Reial decret 665/1997, de 12 de maig 

(Ref. BOE-A-1997-11145). 
• Art. 1 i annexos III i VII del Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8668). 
• Annexos I, VII i VIII del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (Ref. BOE-A-1997-1853). 
 
Reial Decret 899/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
 
• MODIFICA els arts. 11, 18, 23 i 25 a 28 del Reglament aprovat per Reial Decret 39/1997, de 17 

de gener (Ref. BOE-A-1997-1853). 
 
Ordre ESS / 2259/2015, de 22 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de 
setembre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció, pel que fa a l'acreditació d'entitats especialitzades. 
 
• MODIFICA Arts. 1.2, 3.2, 4, 9.2, la disposició addicional 2 i l'annex II de l'Ordre TIN / 2504/2010, 

de 20 de setembre (Ref. BOE-A-2010-14843). 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
dels Treballadors. 
 
• Qüestió 2960/2019 promoguda per suposada inconstitucionalitat de l'art. 52 d (Ref. BOE-A-2019-

10993). 
• Recurs 2206/2019 promogut contra determinats preceptes, en la redacció donada per Real 

Decret-llei 6/2019, d'1 de març (Ref. BOE-A-2019-7143) 
• ES MODIFICA l'art. 48.7 i la disposició addicional 19.2, per Llei 6/2018, de 3 de juliol (Ref. BOE-

A-2018-9268). 
• ES DEROGA l'art. 2.1.h), per Reial decret llei 8/2017, de 12 de maig (Ref. BOE-A-2017-5270). 
 
 
DEROGA: 
 
• Disposició transitòria 2 de la Llei 1/2014, de 28 de febrer (Ref. BOE-A-2014-2219). 
• Disposició transitòria única del Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre (Ref. BOE-A-2013-

13426). 
• Disposició addicional 6 del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març (Ref. BOE-A-2013-2874). 
• Disposició transitòria 7 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol (Ref. BOE-A-2012-9364). 
• Art. 17 i les disposicions addicionals 6 i 9 i transitòries 5, 6, 9.1, 10 i 15 de la Llei 3/2012, de 6 de 

juliol (Ref. BOE-A-2012-9110). 
• Art. 5 i les disposicions addicional 5 i transitòries 1 i 2 del Reial decret llei 10/2011, de 26 d'agost 

(Ref. BOE-A-2011-14220). 
• Disposicions addicionals 1 i 3 i transitòries 1, 2 i 12 de la Llei 35/2010, de 17 de setembre (Ref. 

BOE-A-2010-14301). 
• Disposicions addicional 7 i transitòria 2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (Ref. BOE-A-2006-

22949). 
• Disposicions addicional 4 i transitòria 2 de la Llei 12/2001, de 9 de juliol (Ref. BOE-A-2001-

13265). 
• Llei de l'Estatut dels Treballadors, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 

març (Ref. BOE-A-1995-7730). 
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Reial Decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de 
setembre, sobre jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn. 
 
• AFEGEIX al Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre (Ref. BOE-A-1995-21346). 
 
Reial Decret 130/2017, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'explosius. 
 

DEROGA: 
- l'Ordre PRE / 2476/2015, de 20 de novembre (Ref. BOE-A-2015-12693). 
- la Resolució de 27 d'octubre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-12596). 
- l'Ordre PRE / 2412/2014, de 16 de desembre (Ref. BOE-A-2014-13345). 
- l'Ordre PRE / 2035/2012, de 24 de setembre (Ref. BOE-A-2012-12086). 
- l'Ordre PRE / 2599/2010, de 4 d'octubre (Ref. BOE-A-2010-15361). 
- l'Ordre PRE / 1263/2009, de 21 de maig (Ref. BOE-A-2009-8481). 
- l'Ordre PRE / 532/2007, de 9 de març (Ref. BOE-A-2007-5044). 
- l'Ordre PRE / 174/2007, de 31 de gener (Ref. BOE-A-2007-2295). 
- l'Ordre INT / 703/2006, de 3 de març (Ref. BOE-A-2006-4687). 
- Reial Decret 277/2005, d'11 de març (Ref. BOE-A-2005-4113). 
- l'Ordre PRE / 2426/2004, de 21 de juliol (Ref. BOE-A-2004-13609). 
- Reial decret 230/1998, de 16 de febrer (Ref. BOE-A-1998-5934). 
- les instruccions tècniques complementàries 10.0.01 i 02 i 10.1.01 aprovades per l'Ordre de 20 
de març de 1986 (Ref. BOE-A-1986-8940). 

 
En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada: 
 
• Ordre de 31 d'agost de 1987, per la qual s'aprova la instrucció 8.3-IC sobre senyalitzacions, 

abalisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors. 
 

- ES MODIFICA l'art. 48.7 i la disposició addicional 19.2, per Llei 6/2018, de 3 de juliol 
(Ref. BOE-A-2018-9268). 
- ES DEROGA l'art. 2.1.h), per Reial decret llei 8/2017, de 12 de maig (Ref. BOE-A-2017-
5270). 

 
• Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en 

Seguretat i Salut en el treball. 
 
- ES MODIFICA l'art. 1 i annexos III i VII, per Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol (Ref. 
BOE-A-2015-7458). 

 
• Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs 

de treball (Annex 1, Apt. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre Annex IV. 

 
- ES MODIFICA l'annex I, per Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre (Ref. BOE-A-

2004-19311). 
 
• Reial Decret 664/1997 de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 
 

- ES MODIFICA l'annex II, per Ordre de 25 de març de 1998 (Ref. BOE-A-1998-7341). 
•  
• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 

la utilització d'Equips de Protecció Individual. 
• Reial Decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistes de riscos 

laborals. 
• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball. 
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- ES MODIFICA els annexos I i II i la disposició derogatòria única, per Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre (Ref. BOE-A-2004-19311). 

 
• Reial Decret 833/1988, sobre residus tòxics i perillosos, tenint en compte: 
 

- ES DEROGA el que indica, per Reial Decret 180/2015, de 13 de març (Ref. BOE-A-
2015-3715). 
- ES MODIFICA els arts. 9.1 i 2, 19, 23, 30, 42 i 44.5, pel Reial Decret 367/2010, de 26 
de març (Ref. BOE-A-2010-5037). 
- ES DEROGA els arts. 50, 51 i 56 i es declara la vigència, en el que no s'oposin, de la 
Resta dels arts., Per la Llei 10/1998, de 21 d'abril (Ref. BOE-A-1998-9478). 
- ES MODIFICA: els art. 17, 37, 40 i l'annex I, i afegeix una disposició addicional, pel 
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934). I l'art. 12, per 
Reial Decret 1771/1994, de 5 d'agost (Ref. BOE-A-1994-19135). 

 
• Reglament (CE) 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges. 
 

- ES MODIFICA: l'annex VI, per Reglament 2018/1480, de 4 d'octubre (Ref. DOUE-L-
2018-81619). 
- ES MODIFICA: l'art. 25 i S'AFEGEIX l'annex VIII, per Reglament 2017/542, de 22 de 
març (Ref. DOUE-L-2017-80529). 
- ES MODIFICA: l'art. 35.2 i l'annex II, per Reglament 1297/2014, de 5 de desembre 
(Ref. DOUE-L-2014-83641). 
- ES MODIFICA els annexos III i IV, per Reglament 605/2014, de 5 de juny (Ref. DOUE-
L-2014-81235). 

 
• Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022. 
• Reial Decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 

envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 

- ES MODIFICA l'annex VI, per Ordre PRE / 2056/2013, de 7 de novembre (Ref. BOE-A-
2013-11690). 
- ES SUBSTITUEIX el que indica, per Reial Decret 717/2010, de 28 de maig (Ref. BOE-
A-2010-9104). 
- ES DEROGA: en la forma indicada l'art. 22 amb la vigència que s'esmenta, per Llei 
8/2010, de 31 de març (Ref. BOE-A-2010-5293). 
- ES DEROGA: l'art. 13 i l'annex VIII, per Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre 
(Ref. BOE-A-2008-17630). 
ES MODIFICA: els annexos II, III i V, per Ordre PRE / 164/2007, de 29 de gener (Ref. 
BOE-A-2007-2205). 

 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971 (en aquells articles 
no derogats i consideracions que s'especifiquen a la taula següent): 

Ordenança general de seguretat i Higiene en el Treball 
A efectes de la OGSHT, cal esmentar els següents aspectes de la mateixa: 
 
ES DEROGA: 
• el que indica dels arts. 138 i 139, per Reial Decret 349/2003, de 21 de març (Ref. 

BOE-A-2003-6934). 
• el capítol VI del títol II, per Reial Decret 614/2001, de 8 de juny (Ref. BOE-A-2001-

11881). 
• els capítols VIII a XII, per Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (Ref. BOE-A-1997-

17824). 
• el capítol XIII del títol II, per Reial Decret 773/1997, de 30 de maig (Ref. BOE-A-1997-

12735). 
• el que indica dels arts. 138 i 139, per Reial Decret 665/1997, de 12 de maig (Ref. 

BOE-A-1997-11145). 
• el que indica dels arts. 138 i 139, per Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (Ref. 

BOE-A-1997-11144). 
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• amb la Excepció indicada, els capítols I a V i VII del títol II, per Reial Decret 486/1997, 
de 14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8669). 

• els títols I i III, per la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 
• l'art. 31.9, pel Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre (Ref. BOE-A-1989-25805). 
 
ES DICTA DE CONFORMITAT: 
• aprovant la Norma Tècnica Reglamentària Esmentada: Resolució de 31 d'octubre de 

1986 (Ref. BOE-A-1986-32524). 
• Aprovant-se la Norma Tècnica Reglamentària Mt-22: Resolució de 23 de febrer de 

1981 (Ref. BOE-A-1981-6404). 
• aprovant la Norma Tècnica REGLAMENTÀRIA ESMENTADA: Resolució de 31 de 

gener de 1980 (Ref. BOE-A-1980-3209). 
• aprovant la Norma Tècnica REGLAMENTÀRIA ESMENTADA: Resolució de 28 de 

juny de 1978 (Ref. BOE-A-1978-23228). 
• amb l'Ordenança, aprovant la Norma Tècnica Reglamentària Esmentada: Resolució 

de 12 de maig de 1978 (Ref. BOE-A-1978-15481). 
• amb l'Ordenança, aprovant la Norma Tècnica Reglamentària Esmentada: Resolució 

de 20 de març de 1978 (Ref. BOE-A-1978-10291). 
 
• Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols 

següents per als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI "Seguretat en cas 
d'incendi": 

 
Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi. 

 
• Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del 

Treball en la indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel RD 2177/2004). 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials. 
 

DEROGA: 
- Reial Decret 1513/1991, d'11 d'octubre (Ref. BOE-A-1991-25657). 
- Instrucció aprovada per Ordre de 8 d'abril de 1991 (Ref. BOE-A-1991-8748). 
- Reglament aprovat per Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, (Ref. BOE-A-1986-
19507). 
- Reial Decret 2638/1985, de 18 de desembre, (Ref. BOE-A-1986-1814). 
- Reial Decret 2298/1985, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1985-25825). 
- Reial Decret 1678/1985, de 5 de juny (Ref. BOE-A-1985-19704). 
- Reial Decret 357/1985, de 23 de gener, (Ref. BOE-A-1985-4615). 
- Reglament aprovat per Ordre de 10 de desembre de 1975, (Ref. BOE-A-1975-26870). 

 
• Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 

comercialització i posada en servei de les màquines. 
 

DEROGA: 
- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (Ref. BOE-A-1995-3323). 
- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (Ref. BOE-A-1992-27456). 
- Ordre de 23 de maig de 1977 (Ref. BOE-A-1977-13820). 
- MODIFICA els arts. 1.3, 2.1 i l'annex I.1.2 del Reial Decret 1314/1997, d'1 d'agost (Ref. 
BOE-A-1997-20731). 

 
• · Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat al BOE de 24 

de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. 

 
- ES MODIFICA l'annex IV, per Ordre de 20 de febrer de 1997 (Ref. BOE-A-1997-4842). 
- ES DICTA DE CONFORMITAT, publicant la Informació complementària: Resolució de 
25 d'abril de 1996 (Ref. BOE-A-1996-12139). 



 
109 

 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

- ES MODIFICA per Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer (Ref. BOE-A-1995-5920). 
 
• Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat al BOE 22 de març-), pel 

qual es modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a 
la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de dels equips de protecció 
individual. 

• Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i 
publica el VI Conveni col·lectiu del sector de la construcció. 

• Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació. 
 

- ES MODIFICA l'art. 19.1, disposició addicional 1 i AFEGEIX les disposicions transitòria 
3 i derogatòria 3, per Llei 20/2015, de 14 de juliol (Ref. BOE-A-2015-7897). 
- S'AFEGEIX la disposició addicional 8, per Llei 9/2014, de 9 de maig (Ref. BOE-A-2014-
4950). 
- ES MODIFICA els arts. 2 i 3, per Llei 8/2013, de 26 de juny (Ref. BOE-A-2013-6938). 
- ES MODIFICA l'art. 14, per Llei 25/2009, de 22 de desembre (Ref. BOE-A-2009-
20725). 
- ES MODIFICA la disposició addicional 2, per Llei 53/2002, de 30 de desembre (Ref. 
BOE-A-2002-25412). 

 
• Reial Decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
 

- ES MODIFICA els arts. 2.5.a) ib), 3.1.a) i 9.2.d), per Reial Decret 598/2015, de 3 de 
juliol (Ref. BOE-A-2015-7458). 

 
DEROGA: 
-Reial Decret 88/1990, de 26 de gener (Ref. BOE-A-1990-2211). 
-Reglament aprovat per Ordre de 9 d'abril de 1986 (Ref. BOE-A-1986-10125). 
-El paràgraf 2 de l'art. 18 i l'annex 2 del Reglament aprovat per Decret 2414/1961, de 30 de 
novembre (Ref. BOE-A-1961-22449). 
TRANSPOSA: 
-Directiva 2000/39 / CE, de 8 de juny (Ref. DOUE-L-2000-81014). 
-Directiva 98/24 / CE, de 7 d'abril (Ref. DOUE-L-1998-80770). 
DE CONFORMITAT 
--Amb l'art. 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995-24292). 

 
• Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzemament de 

productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. 
• Reial Decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
• Reial Decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 

envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 

- ES MODIFICA l'annex VI, per Ordre PRE / 2056/2013, de 7 de novembre (Ref. BOE-A-
2013-11690). 
- ES SUBSTITUEIX el que indica, per Reial Decret 717/2010, de 28 de maig (Ref. BOE-
A-2010-9104). 
ES DEROGA: 
- en la forma indicada l'art. 22 amb la vigència que s'esmenta, per Llei 8/2010, de 31 de 
març (Ref. BOE-A-2010-5293). 
- l'art. 13 i l'annex VIII, per Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre (Ref. BOE-A-
2008-17630). 
ES MODIFICA: 
- els annexos II, III i V, per Ordre PRE / 164/2007, de 29 de gener (Ref. BOE-A-2007-
2205). 

 
• Reial Decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció 

tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a 
grues torre per a obres i altres aplicacions (i les disposicions del Reial Decret 560/2010 pel qual 
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es modifica la ITC MIE-AEM-2, els annexos II.7.b), V, VI i s'afegeixen les disposicions 
addicionals 3 a 6). 

• ORDRE TAS / 2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les 
empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com a part 
de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social (i la Resolució de 27 d'agost de 2008 per 
la qual es dicta de conformitat amb l'art.1, dictant instruccions per a la seva aplicació). 

• VI Conveni Col·lectiu del sector de la construcció, especialment als articles i punts tractats en 
el següent quadre: 

 
VI Conveni Col·lectiu del sector de la construcció 

 
Article 231.- Vigilància de la salut. 
 
Article 67.- Jornada. La jornada ordinària anual 2017 (no es fixa jornada laboral per al 
període 2018 a 2021) serà la que s'estableix a continuació: 
 

1.736 hores / any 
 
Article 77.- Personal de capacitat disminuïda. 
 
Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels 
treballadors). 
 
TÍTOL II: Capítol I. Comissió Paritària 
 
Llibre SEGON: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció 
En general tots els títols, però especialment el Títol IV: Disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables a les obres de construcció. 

 
• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 
• Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut o part del mateix estigui relacionat amb 

la seguretat i salut. 
• Ordenances municipals que siguin d'aplicació. 
 
Especialment en relació amb els riscos higiènics: 
 
• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 
• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. (Correcció errors B.O.E. 71; 
24.03.06) 

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant la feina, amb les modificacions: 

 
ES MODIFICA: 
- Arts. 2.1 i 2, 4, 10.1.c) i la denominació de l'annex I, per Real Decret 598/2015, de 3 de 
juliol (Ref. BOE-A-2015-7458). 
- per Reial Decret 349/2003, de 21 de març (Ref. BOE-A-2003-6934). 
- els arts. 1, 2, 5, disposició derogatòria única i s'afegeix un annex III, per Reial Decret 
1124/2000, de 16 de juny (Ref. BOE-A-2000-11372). 

 
• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball (d'acord l'Ordre ESS / 1451/2013 
per la qual es dicta de conformitat sobre la protecció de dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball i l'Ordre de 25 de març de 1998 
per la qual es modifica l'Annex II). 

• ORDE 25 de Març de 1998, per la qual s'adapta en funció al progrés tècnic el Reial Decret 
664/1997. 
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• Reial Decret 413/1997, de 21 de Març sobre protecció operacional de treballadors externs amb 
risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció controlada. 

• Reial Decret 374/2001 de 6 d'abril, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l'exposició a agents químics durant el treball. (Correcció d'errors. B.O.E. 129; 30.05.01 i 
B.O.E. 149; 21.06.01 i amb les modificacions dels arts. 2.5.a) ib), 3.1.a) i 9.2.d) del Reial Decret 
598/2015). 

• Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos 
inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses. 

 
DEROGA Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol (Ref. BOE-A-1999-15798). 
Transposa parcialment Directiva 2012/18 / UE, de 4 de juliol de 2012 (Ref. DOUE-L-2012-
81319). 
DE CONFORMITAT amb Llei 2/1985, de 21 de gener (Ref. BOE-A-1985-1696). 

 
• Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics 

volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats. 
 

ES MODIFICA: 
- els arts. 2 i 8 i annex II, per Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre (Ref. BOE-A-2013-
10949). 
- amb efectes des del 1 de juny del 2015, els arts. 2 i 5, per Reial Decret 1436/2010, de 
5 de novembre (Ref. BOE-A-2010-17240). 
- S'AFEGEIX la disposició addicional única, per Reial Decret 367/2010, de 26 de març 
(Ref. BOE-A-2010-5037). 
- ES MODIFICA l'annex I, per Reial Decret 227/2006, de 24 de febrer (Ref. BOE-A-
2006-3377). 

 
• Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, 

envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 

- ES MODIFICA l'annex VI, per Ordre PRE / 2056/2013, de 7 de novembre (Ref. BOE-A-
2013-11690). 
- ES SUBSTITUEIX el que indica, per Reial Decret 717/2010, de 28 de maig (Ref. BOE-
A-2010-9104). 
ES DEROGA: 
- en la forma indicada l'art. 22 amb la vigència que s'esmenta, per Llei 8/2010, de 31 de 
març (Ref. BOE-A-2010-5293). 
- l'art. 13 i l'annex VIII, per Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre (Ref. BOE-A-
2008-17630). 
ES MODIFICA: 
- els annexos II, III i V, per Ordre PRE / 164/2007, de 29 de gener (Ref. BOE-A-2007-
2205). 

 
• Ordre PRE / 3/2006, de 12 de gener, per la qual es modifica l'annex VI del Reglament sobre 

classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 
28 de febrer. 

• Ordre PRE / 164/2007, de 29 de gener, per la qual es modifiquen els annexos II, III i V del 
Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial 
Decret 255/2003, de 28 de febrer. 

• Ordre PRE / 1648/2007, de 7 de juny, per la qual es modifica l'annex VI del Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 
28 de febrer. 

 
Especialment en relació amb els riscos Ergonòmics: 
 
• Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril pel qual s'aprova les disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti risc, en particular dors 
lumbars, per als treballadors. 

 
DEROGA: 
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Ordre de 2 de juny de 1961 (Ref. BOE-A-1961-11556). 
Decret de 15 de novembre de 1935 (Ref. BOE-A-1935-10599). 
Transposa la Directiva 90/269 / CEE, de 29 de maig (Ref. DOUE-L-1990-80726). 
DE CONFORMITAT amb l'art. 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-1995-
24292). 

 
• Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 

treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 
mecàniques (amb la modificació de la disposició transitòria única, per Reial Decret 330/2009). 

• Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de 
novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats 
o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 

    
 
 
3.2. Obligacions específiques per a l´obra projectada 
 
• El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari 

titular del centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista 
(Empresari principal segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes 
(Empreses concurrents segons el RD 171/2004), en l'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autònoms 
en l'article 12. 

• · L'Estudi de Seguretat i Salut quedarà inclòs com a document integrant del Projecte d'Execució 
d'Obra. Dit Estudi de Seguretat i Salut serà visat en el Col·legi professional corresponent i 
quedarà documentalment en l'obra juntament amb el Pla de Seguretat. 

• · El Reial Decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball. 

• · El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de Seguretat 
i Salut consta dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció 
previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condicions. Les propostes de mesures 
alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podran 
implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció. L'aprovació expressa del Pla 
quedarà plasmada en acta signada pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra i el representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o 
pel propietari amb idèntica qualificació legal. 

• · L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les estipulacions 
preventives del Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de Seguretat i Salut, 
responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva part o 
dels possibles subcontractistes o empleats. 

• · S'ha d'abonar a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), les 
partides incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin 
elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l'obra, aquests 
s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora. 

• · El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra els honoraris meritats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
així com els de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut. 

• · Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors 
perquè s'ocupin d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei a 
una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 

• · La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que 
hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de prevenció de riscos laborals 
31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial Decret 
39/1997 de 17 de gener. 

• · L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades a l'article 42 de l'esmentada Llei. 

• · L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació 
establerta en l'Article 23 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
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• · L'empresari ha de consultar els treballadors l'adopció de les decisions relacionades en l'Article 
33 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 

• · L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada a l'article 29 de la 
Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 

• · Els treballadors estaran representats pels delegats de prevenció atenint-se als Articles 35 i 36 
de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 

• S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de 
la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 

• Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), han de tenir en compte i complir 
els requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes que estableix la LLEI 
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció i molt 
especialment les especificacions establertes en el Capítol II: Normes generals sobre 
subcontractació en el sector de la construcció, així com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 , de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 
 
DETECCIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS HIGIÈNICS I MESURAMENT DELS MATEIXOS: 
 
El Contractista està obligat a realitzar els mesuraments tècniques dels riscos higiènics, amb el seu 
Servei de Prevenció, per tal de detectar i avaluar els riscos higiènics previstos, o que poguessin 
detectar-se durant l'execució de l'obra. 
 
S'ofereix ací una relació no exhaustiva dels mateixos: 
 
• Quantitat d'oxigen en les excavacions de túnels o en mina. 
• Presència de gasos tòxics o explosius, en les excavacions de túnels, o en mina. 
• Presència de gasos tòxics en els treballs de pous. 
• Presència d'amiant en operacions d'excavació, demolició, enderroc i / o rehabilitació. 
• Nivell acústic dels treballs i del seu entorn. 
• Identificació i avaluació de la presència de dissolvents orgànics en l'atmosfera, (pintures, 

vernissos, laques, etc.). 
• Productes de neteja utilitzats en façanes. 
• Productes fluids d'aïllament. 
• Projecció de fibres. 
 
Totes mesuraments i avaluacions necessàries per garantir les condicions d'higiene de l'obra, es 
realitzaran mitjançant l'ús dels aparells tècnics especialitzats amb control de calibratge, i manejats 
per personal degudament qualificat. 
Els informes d'estat i avaluació, seran lliurats a la Coordinació d'Obra ia la Direcció Facultativa, per al 
seu estudi i anàlisi de decisions. 
 
 
AVALUACIÓ I DECISIÓ SOBRE ALTERNATIVES DE SEGURETAT A LES INICIALMENT 
PROPOSTES PEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra, sempre que ho consideri convenient i 
per avaluar les alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat, utilitzarà els 
següents criteris tècnics: 
 
1r Respecte a les proteccions col·lectives: 
 
1. El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d'una proposta alternativa, no tindran més 
riscos o de major entitat, que els que té la solució d'un risc decidit inicialment. 
2. La proposta alternativa, no exigirà fer un major nombre de maniobres que les exigides per la 
proposta a substituir. Doncs s'entén que a major nombre de maniobres, major quantitat de riscos. 
3. Una protecció col·lectiva no serà substituïda per equips de protecció individual. 
4. No augmentarà els costos econòmics previstos. 
5. No implicarà un augment del termini d'execució d'obra. 
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6. No serà de qualitat inferior a la prevista inicialment. 
7. Les solucions previstes, que estiguin comercialitzades i ofereixin garanties de bon funcionament, 
no podran ser substituïdes per altres de tipus artesanal, (fabricades en taller o en l'obra), llevat que 
aquestes es justifiquin mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en plànols tècnics, la 
realització de les proves de càrrega que correspongui i la signatura d'un tècnic competent que es 
responsabilitzi del seu canvi. 
 
2n Respecte als equips de protecció individual: 
 
1. Les propostes alternatives no seran d'inferior qualitat a les previstes inicialment. 
2. No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s'efectua la presentació d'una 
completa justificació tècnica, que raoni la necessitat d'un augment de la qualitat, de les prestacions i 
millori la seguretat. 
 
3r Respecte a altres aspectes contemplats per a l'obra: 
 
1. En el Pla de Seguretat i Salut, s'inclourà el document de 'Coordinació d'activitats empresarials de 
l'obra', donant una còpia a totes les empreses participants del procés constructiu, i el contingut i 
estructura s'ajusta a les recomanacions de la 2a Edició de la Guia tècnica per a l'Avaluació i 
prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció, on s'ofereixen criteris per aplicar el RD 
1627/1997 en aquesta obra: 
  
• Mesures concretes a implantar per controlar els riscos derivats de la concurrència d'empreses: 

Per contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
• Forma de dur a terme la coordinació d'activitats empresarials dins de l'obra: Establint els mitjans 

de coordinació concrets, actuacions encaminades a coordinar les actuacions de les empreses, 
etc. 

• Definició de les obligacions preventives per a cadascuna de les empreses que intervenen en 
l'obra. 

• Canals de comunicació entre empreses i treballadors autònoms: Implementant les TICs a les 
obres, i aportant eines que faciliten aquesta implantació. 

• Planificació de les activitats preventives integrades en el planning d'obra: Establint les dates 
d'implantació i retirada dels mitjans de protecció col·lectiva (Baranes, Xarxes, Marquesines, 
Tancament d'obra, etc.), De la senyalització, de les instal·lacions o locals annexos , etc. 

• Implantació en obra del Pla de Seguretat: Definint responsabilitats i funcions, coordinant i 
protocol·litzant les actuacions en l'obra i establint els processos i procediments en matèria de 
Seguretat i Salut durant el procés constructiu. 

 
 
CONDICIONS PARTICULARS PER ALS AGENTS INTERVINENTS EN EL PROCÉS 
CONSTRUCTIU: 
 
A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  
 
Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de 
Seguretat i Salut en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al disposat 
en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb les 
competències i facultats que li reconeix l'article 39.  
 
B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).  
 
1. Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en 
matèria de prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els 
representants del personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes que es 
refereix l'article 34 d'aquesta Llei, conformement a la següent escala: 
 

De 50 fins 100 treballadors 2 Delegats de Prevenció 
De 101 fins 500 treballadors 3 Delegats de Prevenció 

De 501 fins 1.000 treballadors 4 Delegats de Prevenció 
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De 1.001 fins 2.000 treballadors 5 Delegats de Prevenció 
De 2.001 fins 3.000 treballadors 6 Delegats de Prevenció 
De 3.001 fins 4.000 treballadors 7 Delegats de Prevenció 

De 4.001 en davant 8 Delegats de Prevenció 
 

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.  
En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà 
triat per i entre els Delegats de Personal.  
A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents 
criteris:  
 
a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran 
com treballadors fixos de plantilla.  
b) Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el 
període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran 
com un treballador més.  
 
Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats 
de Prevenció: 
 

a) Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.  
b) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals.  
c) Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions 
que es refereix l'article 33 de la present Llei.  
d) Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals. 

 
En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin 
amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest 
efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de 
Prevenció.  
 
2. En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats 
per a:  
 

a) Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de 
treball, així com, en els termes previstes en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i 
Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a 
comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, podent formular 
davant ells les observacions que estimin oportunes.  
b) Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la 
informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a 
l'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta 
Llei. Quan la informació està‚ subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser 
subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat. 
c) Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una 
vegada que aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc fora de la 
seva jornada laboral, en el lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos. 
d) Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o 
òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels 
organismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del 
disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  
e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de 
les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se 
durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament 
del procés productiu. 
f) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels 
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nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes 
a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.  
g) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització 
d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21 . 
h) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de 
les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se 
durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament 
del procés productiu.  
i) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels 
nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes 
a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.  
j) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització 
d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.  
 

3. Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) de 
l'apartat 1 d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps 
imprescindible quan es tracti d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut 
el termini sense haver-se emès l'informe, l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió. 
4. La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de Prevenció 
a tenor del disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. En les 
empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb 
Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest 
efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides per. los Delegats de 
Prevenció. 
 
C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995) 
 
1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos 
treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit 
servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.  
 
2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels 
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els 
riscos que estan exposats els treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb l'abast que es 
determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. 
Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior col·laboraran entre si i, si escau, amb els serveis 
de prevenció.  
 
3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors 
designats l'accés a la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la present 
Llei. 
 
4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció 
i prevenció dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites treballadors 
gaudiran, en particular, de les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les 
lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels 
Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als treballadors integrants del servei de prevenció, 
quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en l'article següent.  
Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre 
la informació relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de l'acompliment de 
les seves funcions.  
 
5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les 
funcions assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en 
el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos que estiguin exposats els 
treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que es determini en les disposicions que es 
refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.  
 
6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena 
a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació 
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externa, en els termes que reglamentaris establerts. 
 
Els Serveis de prevenció aliens, segons Articulo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir 
directament el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'articulo 31 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de la 
prevenció en el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, sense 
perjudici que puguin subcontractar els serveis d'altres professionals o entitats quan sigui necessari 
per a la realització d'activitats que requereixin coneixements especials o instal·lacions de gran 
complexitat. D'altra banda l'apartat 3 de l'Article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
estableix:  
7. Els serveis de prevenció haurien d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa 
l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:  
 

a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.  
b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors 
en els termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.  
c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la 
vigilància de la seva eficàcia. 
d) La informació i formació dels treballadors.  
e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.  
f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
 

D) RECURSOS PREVENTIUS EN L’OBRA 
 
D1) Funcions que haurien de realitzar.  
 
Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions 
introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), aquests 
haurien de:  
 

a) Tenir la capacitat suficient  
b) Disposar dels mitjans necessaris  
c) Ser suficients en nombre  
 

Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de 
treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.  
La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte compliment 
dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.  
En el document de la Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'especifiquen detalladament 
aquelles unitats d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessària la 
seva presència per algun d'aquests motius: 
 

a) Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 
o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.  
b) Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com 
perillosos o amb riscos especials 

 
Seran treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i 
experiència necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària la seva presència 
i contaran amb la formació preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de nivell 
bàsic. 
 
D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.  
 
Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 
1627/1997, pel qual s'introduïx una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de 
portar a terme la presència dels recursos preventius es realitzarà de la següent manera :  
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• En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és 
necessària la seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).  

• Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la 
Memòria de Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les 
activitats de Vigilància i Control que haurà de realitzar el recurs preventiu.  

• Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats 
preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les 
activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè 
aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si 
aquestes no haguessin estat encara resoltes. 

• Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les 
mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, 
que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir 
les deficiències i si escau a la proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els 
termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.  

 
 
3.3. Obligacions en relació a la llei 32/ 2006 
 
A) Registre d'Empreses Acreditades.  
 
Tal com s'estableix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ 
a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes 
estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral 
competent.  
A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la 
Direcció facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  
 
Les empreses comitents exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a 
totes les seves empreses subcontractistes dins del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. 
La certificació haurà de ser oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu 
dies naturals des de la recepció de la sol·licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindrà 
efectes amb independència de la situació registral posterior de l'empresa afectada.  
 
L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitent serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el 
deure vigilar el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en 
l'article 4, apartats 1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitent 
quedarà exonerada legalment durant la vigència del contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta 
obra de construcció, de la responsabilitat prevista en l'article 7.2 de la citada Llei, per al supòsit 
d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions d'acreditació i registre 
 
 
B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.  
 
Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs 
en l'obra haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de 
treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No 
obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges 
mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:  
 

• a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  
 
A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que 
s'estableix, s'han aplicat les següents regles:  
 

a) Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment 
del càlcul. No obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de 
referència els mesos naturals complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al 
moment del càlcul, aplicant les regles següents en funció del nombre de dies que comprengui 
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el període de referència.  
b) La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents 
seixanta-cinc el nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de 
l'empresa.  
c) El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que 
resulti de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors 
contractats amb tal caràcter, inclosos els fixos discontinus.  
d) Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la 
durada de la seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps 
complet comparable.  
e) A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran 
tant els dies efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i 
dies festius, les vacances anuals i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de 
cotitzar. 
f) En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als 
treballadors per compte d'un altre com als socis treballadors. Els socis treballadors seran 
computats de manera anàloga als treballadors per compte d'un altre, atenent a: 
 

a) La durada del seu vincle social. 
b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o al temps parcial, i 
c) Que hagin superat la situació de prova o no. 

 
L'empresa comitent rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de 
formalitzar la subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors. 
 
 
C) Formació de recursos humans de les empreses.  
 
De conformitat amb el que preveu l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses de 
l'obra han de vetllar perquè tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació necessària i 
adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que 
coneguin els riscos i les mesures per prevenir-los. 

 
D'acord s'especifica en el VI Conveni col·lectiu del sector de la construcció, el requisit de formació 
dels recursos humans a què es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD 
1109/2007, es justificarà en aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant wl 
compliment d'alguna dels requisits exigits per a això per: 

 
Article 140. Nivell bàsic de prevenció en la construcció. 
Article 141. Formació recollida en el Reglament dels serveis de prevenció; títol de Tècnic 
Superior en Prevenció de Riscos Professionals; i formació indicada a la «Guia tècnica» del 
Reial Decret 1627/1997, pel qual s'estableixen «disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció". 
Article 142. Formació recollida en els títols de formació professional i en els certificats de 
professionalitat. 
Article 143. Formació recollida en el Reglament general de normes bàsiques de seguretat 
minera. 
Article 144. Formació recollida en el Conveni Estatal del Sector del Metall. 
Article 145. Formació recollida en el Conveni Col·lectiu Estatal de la Fusta. 
Article 146. Formació impartida en títols universitaris. 
 

Acreditació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels recursos humans de les 
empreses: 

 
Tenint en compte la mida del sector i l'obligació que estableix la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (article 10.3), les parts consideren la 
TPC (Targeta Professional de la Construcció) com una forma d'acreditació de la formació en 
prevenció de riscos laborals pel treballador i que queda a la seva disposició. 

 
La formació en cas necessària per als treballadors, es podrà rebre en qualsevol entitat 
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homologada conforme la Secció quarta. Homologació d'entitats formatives del VI Conveni 
col·lectiu del sector de la construcció. 

 
D) Llibre de subcontractació  
 
Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador 
autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació 
habilitat que s'ajusti al model establert. 
El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent. 
S'anotarà en el mateix a la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase 
d'execució de l'obra així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produeixi 
durant l'execució de l'obra, conforme s'estableix en el RD 337/2010. 
 
En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del 
començament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms 
inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial 
decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.  
 
El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la 
completa terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els 
cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de cada 
subcontractació, el contractista haurà de procedir de la següent manera: 
 
a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi 
de que aquest, disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en 
cas d'existir, a l'efecte de que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar 
compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als 
representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives cadenes de 
subcontractació.  
 
b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels 
treballadors de les diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin 
identificats en el Llibre de Subcontractació.  
 
c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 
5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista 
haurà de posar-lo en coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini 
dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta 
en el qual s'indiquin les circumstàncies de la seva necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en 
el Llibre de Subcontractació.  
 
d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 
l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre 
de Subcontractació degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista 
conservarà en el seu poder l'original.  
 

Procediment a realitzar en cada subcontractació 
 

En ocasió de cada subcontractació, el 
contractista haurà de procedir de la 

següent manera 

  
Comunicació al Coordinador de 

Seguretat 
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Comunicació al Representant dels 
Treballadors 

    
Si l'anotació efectuada suposa l'ampliació excepcional 

de la subcontractació 
 

Ho posarà en coneixement de l'autoritat 
laboral competent 

    
Si l'obra d'edificació se li aplica la Llei 38/1999, de 5 de 

novembre 
 

 Lliurar una còpia perquè s'incorpori al 
Llibre de l'Edifici 

 
 
 
I) Llibre registre en les obres de construcció.  
 
De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de 
l'empresa principal de disposar d'un llibre registre en el qual es reflecteixi la informació sobre les 
empreses contractistes i subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de 
treball, establert en l'article 42.4 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta obra de construcció inclosa en l'àmbit d'aplicació de 
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició del Llibre de Subcontractació per cada 
empresa contractista.  
 
F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en 
compte en aquesta obra.  
 
Anotacions en el llibre d'incidències:  
 
Efectuada 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, 
haurien de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas 
que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament 
anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, haurà de remetre's una còpia a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà 
d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o 
si, per contra, es tracta d'una nova observació.  
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4. Condicions facultatives 
 
4.1. Estudi de Seguretat i Salut i Estudi Bàsic de Seguretat 
 
Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents que formen 
part de tals estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a continuació : 
 
Article 5. Estudi de seguretat i salut.  
 
L'estudi de seguretat i salut a què es refereix l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic 
competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan 
hagi d'existir un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li 
correspondrà a aquest elaborar o fer que s'elabore, davall la seva responsabilitat, tal estudi.  
 
1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:  
 
a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
la utilització dels quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant aquest efecte les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que 
no es puguin eliminar conforme al que assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial 
quan es proposen mesures alternatives.  
Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre 
de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.  
En l'elaboració de la memòria hauran de tenir en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi 
l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagin d'utilitzar-se, 
determinació del procés constructiu i ordre d'execució dels treballs.  
b) Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així com les 
prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques la utilització i la 
conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i equips preventius.  
c) Plànols en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  
d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat 
definits o projectats.  
e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstos per a l'aplicació i execució de l'estudi 
de seguretat i salut.  
 
2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, 
ser coherent amb el contingut del mateix i arreplegar les mesures preventives adequades als riscos 
que comporti la realització de l'obra. 
 
3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar el 
conjunt de despeses previstos, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d'elements, amb referència al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar 
partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.  
Els mesuraments, qualitats i valoració arreplegues en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista (empresari 
principal) segons el RD 171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7, amb 
justificació prèvia tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import 
total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. A estos efectes el pressupost de l'estudi de 
seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del 
mateix.  
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 d'organismes especialitzats.  
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4. L'estudi de seguretat i salut a què es refereixen els apartats anteriors haurà de tindre en compte si 
és el cas, qualsevol tipus d'activitat que es dugi a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i 
identificades les zones en què es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex ll, 
així com les seves corresponents mesures específiques.  
5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions 
útils per a efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors.  
 
Article 6. Estudi bàsic de seguretat i salut.  
 
1. L'estudi bàsic de Seguretat i Salut a què es refereix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic 
competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan 
hagi d'existir un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li 
correspondrà aquest elaborar o fer que s'elabore, davall la seva responsabilitat, tal estudi.  
 
2. L'estudi bàsic haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A aquest efecte, 
haurà de contemplar la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 
tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al 
que assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures 
alternatives. Si és el cas, tindrà en compte qualsevol altre tipus d'activitat que es dugi a terme en la 
mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o alguns dels apartats 
de l'annex ll. 
 
3. En l'estudi bàsic es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el 
seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  
 
Tots els documents exigibles i el seu contingut han estat desenvolupats per a l'obra objecte d'aquest 
Estudi de Seguretat i formen part del mateix. 
 
 
4.2. Vigilància de la salut 
 
4.2.1. Assistència mèdica 
 
Davant de qualsevol emergència de l’obra, es podrà accedir a l’hospital més proper: 
 
Centre assistència:   Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
Adreça :    Avda. alcalde Rovira roure, 80, 25198 - Lleida 
Telèfon :    973 24 81 00 
 
i que té com a centre d'assistència primària  :  
 
Centre assistència primària :   CAP de Mollerussa 
Adreça centre assist prim :  Ctra. Miralcamp,   25230 - Mollerussa 
Telef. centre assis prim :   973 71 11 64 
 
Les mesures preses per a realitzar en el mínim temps possible l'evacuació de l'accidentat que 
present lesions greus són les següents:  
 
A) Rètol amb  tots els telèfons d'emergència, servicis mèdics, bombers, ambulàncies, etc. 
 
B) Telèfon. 
 
C) En determinats llocs de l'empresa degudament senyalitzats es deixarà un maletí de primers auxilis 
amb  els articles que s'especifiquen a continuació: Desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, bena, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 
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D) En l'empresa sempre hi haurà un vehicle per a poder fer el trasllat a l'hospital. 
 
També s'instal·laran una sèrie de rètols on se subministre la informació necessària per a conéixer els 
centres assistencials, la seua adreça, el telèfon de contacte, etc. 
 
 
4.3. Llibre incidències 
 
L'Article 13 del Reial Decret 1627/97 i la disposició final tercera del RD 1109/2007 Modificacions del 
Reial Decret 1627/1997, regulen les funcions d'aquest document. 
 
El llibre serà habilitat i facilitat a este efecte pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que 
aprova el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Conforme al RD 1109/2007 (Disposició final tercera), el coordinador de seguretat ha de: 
 
• Efectuada 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, han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors de 
aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, així 
com en el supòsit a què es refereix l'article següent, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de 
treball i Seguretat Social en el termini de vint hores. En tot cas, s'ha d'especificar si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es 
tracta d'una nova observació. 

 
Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses 
concurrents (subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants 
dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de 
les administracions públiques competents. 
 
Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la 
inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions preventives recollides en els Plans de 
Seguretat i Salut respectius. 
 
 
4.4. Paralització de treballs 
 
Sense perjuí del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o 
qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa observarà incompliment de les mesures 
de Seguretat i Salut, advertirà a l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal 
incompliment en el llibre d'incidències, quan hi hagi d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r 
del Reial Decret 1627/1997, i quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a 
la Seguretat i Salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la totalitat de 
l'obra. En el supòsit previst anteriorment, la persona que hagués ordenat la paralització haurà de 
donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, a les 
empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) afectades per la paralització, així com als 
representants dels treballadors. 
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5. Condicions tècniques 
 
 
5.1. Requisits dels equips de protecció individual i els seus 
accesoris quant al seu disseny, fabricació,  utilització i 
manteniment 
 
5.1.1. Condicions tècniques dels epis 
 
• El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de 

novembre de Prevenció de Riscos laborals, en les seves Articles 5, 6 i 7, les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la elecció, utilització pels treballadors en el treball i 
manteniment dels equips de protecció individual (EPI). 

• Els EPI s'han d'utilitzar quan hi ha riscos per a la seguretat o la salut dels treballadors que no 
hagin pogut evitar-se o limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o 
mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball. 

• L'annex III del Reial decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i 
sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-. 

• L'Annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de 
protecció individual-. 

• En l'Annex IV del Reial Decret 773/1997 es relaciona les -Indicacions no exhaustives per a 
l'avaluació d'equips de protecció individual-. 

• El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de 
complir els equips de protecció individual (EPI), el procediment mitjançant el qual l'organisme de 
control comprova i certifica que el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de 
seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el control pel fabricant dels EPI fabricats, tot això 
en els capítols II, V i VI d'aquest Reial decret. 

• El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el 
Treball - Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992. 

• Pel que fa als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos 
detectats, s'hauran de complir les següents condicions: 

 
A) Els Equips han de tenir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre- i hauran de 
complir amb el que expressa el RD. 773/1997, de 30 de maig, Utilització d'equips de protecció 
individual-. 
B) Només els equips de protecció individual que compleixin les indicacions de l'apartat anterior, tenen 
autoritzat el seu ús durant el període de vigència. 
C) D'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les 
negatives al seu ús per part dels treballadors. 
D) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i 
fer que s'adonin de la importància que realment tenen per a ells. 
I) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït 
immediatament, quedant constància a l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de 
l'Empresa i de la persona que rep el nou equip, per tal de donar la màxima serietat possible a la 
utilització d'aquestes proteccions. 
F) Un cop els equips hagin arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un aplec ordenat, que 
serà revisat per la Direcció d'obra per a que autoritzi la seva eliminació de l'obra. 
G) Les normes d'utilització dels equips de protecció individual, s'ajustaran al que preveuen els fullets 
explicatius i d'utilització de cada un dels seus fabricants, que se certificarà haver fet arribar a cada un 
dels treballadors que hagin d'utilitzar. 
 
 
ENTREGA D'EPIS:  
Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de 
Protecció Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos. 
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L'objectiu fonamental d'aquest protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de 
recepció de l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent 
(subcontractista) està obligada a facilitar al personal a càrrec seu. 
 
 
 
 
 
5.2. Requisits dels equips de protecció col.lectiva 
 
 
 
5.2.1. Condicions tècniques de les proteccions col-lectives 
 
MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA. 
 
Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la 
idoneïtat del seu funcionament per al fi que van ser instal·lades. Aquesta tasca deu ser realitzada pel 
Delegat de Prevenció, apartat -d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà 
la situació d'aquests elements amb la periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta 
general s'indica a continuació. 
  
• Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment). 
• Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment). 
• Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista 

(setmanalment). 
• Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, quadres secundaris, 

clavilles, etc. (setmanalment). 
• Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment). 
• Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment). 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
A) Visera de protecció accés a obra: 
• La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la 

utilització de viseres de protecció. 
• Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, 

d'amplària suficient per a l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 
m. i senyalitzant-se convenientment. 

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada. 
 
B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra: 
 
a) Xarxa elèctrica: 
• La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries. 
• Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions 

de la norma UNE-EN 60.349 -4. 
• En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les 

prescripcions tècniques recollides en la ITC-BT-24 
• Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els 

treballs s'efectuaran sense tensió en les línies, es verificarà aquesta circumstància amb un 
comprovador de tensió. 

 
b) Interruptor diferencial de 30 mA 
 
• Interruptor diferencial de 30 mA per a la xarxa d'enllumenat, instal·lat en el quadre general 

elèctric de l'obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de presa de terra de l'obra. 
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• Seran nous, a estrenar 
• L'interruptor diferencial de 30 miliampers serà del model establert pel projecte d'instal·lació 

elèctrica provisional d'obra, instal·lat en el quadre general elèctric de l'obra, en combinació amb 
la xarxa elèctrica general de presa de terra de l'obra. Instal·lació. 

• Es revisarà diàriament, procedint a la seva substitució immediata en cas d'avaria. 
• Es comprovarà diàriament, que no han estat pontejats. En cas afirmatiu: s'eliminarà el pont i 

s'investigarà qui és el seu autor, per tal d'explicar el perillós de la seva acció i conèixer els 
motius que el van portar a ella per tal d'eliminar-los. 

 
c) Interruptor diferencial de 300 mA 
 
• Seran nous, a estrenar 
• Interruptor diferencial de 300 mA per a la xarxa de força, instal·lat en el quadre general elèctric 

de l'obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de presa de terra de l'obra. 
• Es comprovarà diàriament, que no han estat pontejats. En cas afirmatiu: s'eliminarà el pont i 

s'investigarà qui és el seu autor, per tal d'explicar el perillós de la seva acció i conèixer els 
motius que el van portar a ella per tal d'eliminar-los. 

 
d) Presa de terra: 
• Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals. 
• Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 

Mm. 
• Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. 

de diàmetre com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim. 
 
C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges: 
• Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran 

examinats i provats amb vista a la verificació de les seves característiques i a la seguretat del 
treball dels mateixos. 

• Aquests proves es repetiran cada vegada que siguin objectes de trasllat, modificacions o 
reparacions d'importància. 

• Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la 
seva funció protectora. 

 
D) Marquesines: 
•  Hauran de complir les següents característiques:  
 

a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.  
b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.  
c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2. 

 
• Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats 

lleugerament entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions 
d'aigua en la seva superfície, però al mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material 
que impacta en ella, pugui col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la plataforma. 

• Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser 
igual a la façana (exterior i/o interior) de l'edifici en construcció. 

 
E) Xarxes: 
• La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que 

han de satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a 
les persones exposades als riscos derivades de caiguda d'altura. 

• La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de 
xarxes sobre pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, 
ancorades al perímetre dels forjats. 

• Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades 
a 4,50 m., llevat que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 
5,00 m. de separació. 
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• Portaran corda perimetral de cèrcol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així 
com per al trava dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm. 

• L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com 
a màxim 1,00 m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm. 

• Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils 
d'aram o cable, de manera que no deixen buits. 

 
F) Mallats: 
• Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla 

adequada, indicat quan aquests siguin de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2). 
• En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual 

cosa és un element comú. 
• Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, 

o trefilatge, formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts 
de contacte. 

• Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nus soldat, és ideal per a la 
retenció de materials i objectes en la protecció de buits de forjats. 

• Els avantatges que poden obtenir amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació 
en obra, estalvi de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, 
etc. 

 
G) Tanca d'obra: 
• Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra. 
• Tindran almenys 2 metres d'alçada. 
• Disposaran de porta gran per a accés de  vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent 

per a accés de personal.  
• Haurà de mantenir-se fins a la conclusió de l'obra o si és el cas, a la seva substitució pel tancat 

definitiu. 
 
H) Plataformes d'Entrada/Sortida de materials: 
• S'utilitzarà aquest tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta. 
• Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la 

seva estabilitat. 
• L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la 

caiguda dels treballadors. 
 
I) Protecció contra incendis: 
• En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, 

estableixin els següents apartats d'aquest capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya 
aquest Plec de Seguretat i Salut.  Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic 
d'incendi, es compliran les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o 
especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit 
de les seves respectives competències, així com les corresponents ordenances municipals. 

• Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla 
d'Emergència. 

 
J) Encofrats continus: 
• La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en 

execució al forjat inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus. 
• L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat 

tipus d'encofrat continu entre l'oferta comercial existent. 
• Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997. 
 
K)  Taulers: 
• La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà 

de la col·locació de taulers de fusta.  
• Aquests buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i 

petits buits per a conductes d'instal·lacions. 
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• Els taulers de fusta hauran de tenir la resistència adequada i estaran formats per un quallat de 
taulers  de fusta  de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal 
com s'indica en els Plans. 

 
L) Corredors de seguretat : 
 
a) Porticats: 
 
• Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes 

al terreny i coberta quallada de taulers. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics 
amb tub o perfils i la coberta de xapa). 

• Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegin puguin caure (600 Kg. /m2), 
podent col·locar elements amortidors sobre la coberta. 

 
b) Passarel·les: 
 
• S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat 

per rases de fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs 
en què la circulació de les persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable. 

• Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample. 
 
M) Baranes: 
• Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits 

interiors que representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats. 
• Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts 

de l'obra on existeixi un potencial risc de caiguda. 
• Hauran de tenir la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).  
• Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la 

retenció de persones. 
• A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans. 
• L'alçada serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb alçada d'1,00 

metres. 
 
CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
 
Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats 
en la Memòria de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents: 
 
A) La protecció col·lectiva ha estat dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una 
atenció especial a la senyalització. 
B) Les proteccions col·lectives d'aquesta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de 
la data decidida per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra. 
C) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús 
reconeguda. 
D) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que 
requereixi el seu muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi 
protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que 
neutralitza o elimina. 
E) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció 
d'obra. 
F) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que 
s'observen deterioraments amb  disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a 
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el 
problema. 
G) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de 
la protecció col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaren les mesures apropiades en cada cas 
amb el vistiplau de la Direcció d'obra. 
H) Les proteccions col·lectives projectades en aquests treballs, estan destinades a la protecció dels 
riscos de tots els treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les 
empreses concurrents (subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites 
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dels tècnics de la direcció d'obra o de la propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o 
d'invitats per diferents causes. 
I) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció 
col·lectiva pels seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responent davant de la Direcció d'obra, 
segons les clàusules penalitzadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions 
Tècniques Particulars. 
J) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de 
protecció individual per defensar-se d'un risc idèntic. 
K) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà 
segons les normes legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra. 
L) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions 
col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, 
amb l'assistència expressa de la Direcció. 
 
AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:  
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu 
fonamental de la formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de 
les proteccions col·lectives a utilitzar en l'obra. 
Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció 
Facultativa per a la utilització de les proteccions. 
Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva 
autorització d'ús. 
 
 
 
 
 
5.3. Requisits de la senyalització en matèria de seguritat i salut, 
vial, etc 
 
Els mitjans a adoptar en l'organització d'aquesta obra són els encaminats a la senyalització visual. 
Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals acústiques, certs productes poden 
emetre mal olor, però solen arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats 
sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament 
les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització: 

 
1) BALISAMENTS 
S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. 
En particular, s'usarà en la implantació de petits treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar 
un pal, etc. 
 
2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTS 
En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es 
poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició, situació, 
advertència, utilització o ús del producte contingut en els envasos. 
 
3) SENYALS 
Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la 
normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.  
 
3.1) Senyalització d'obra. 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que 
desenvolupi els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 
de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals, amb les modificacions de l'art. 1 i annexos III i 
VII, establertes pel Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol. 
 
3.2) Senyalització vial. 
Aquesta senyalització complirà amb el nou -Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS. 
S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
 
En el muntatge dels senyals haurà de tenir present : 
 
a) Tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de 
caure des d'una determinada alçada mentres s'instal·la un senyal. 
b) Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona 
de les obres oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es troben amb  aquesta 
activitat, circulen confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris 
que treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament. 
 
 
 
 
 
5.4. Requisits per a la correcta instal-lació, utilització i manteniment 
de la maquinària 
 
• Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 

comercialització i posada en servei de les màquines. 
• Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 
• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova la nova Instrucció tècnica 

complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a 
grues torre per a obres o altres aplicacions (i s'afegeixen les disposicions del Reial Decret 
560/2010 pel qual es modifica la ITC MIE-AEM-2, els annexos II.7.b), V, VI i s'afegeixen les 
disposicions addicionals 3 a 6). 

• Instrucció tècnica complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. 

 
AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:  
 
• Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines que s'utilitzen en l'obra. L'objectiu 

fonamental és deixar constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en 
funció del compliment dels requisits de seguretat establerts en el RD 1644/2008, de 10 
d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les 
màquines. 

• Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que 
aquests equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus 
projectes tècnics específics d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o empresa de 
lloguer de maquinària en el qual s'indiqui que han estat revisats i que es troben en perfecte estat 
d'utilització en obra. 

• No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el 
paràgraf anterior, els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o 
Direcció facultativa, qui procedirà a donar el seu vistiplau. 

• Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines 
haurien de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els 
mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el 
nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal 
(Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat i 
seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o 
subministrador els certificats que ho avalin. 

• Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut per a aquesta obra.  

• Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat 
de garantir la reposició dels mateixos. 

• En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat. 
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• El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, 
de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 
1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del 
Consell 89/392/CEE, i es realitzarà per l'empresari responsable de la màquina assegurant-se 
que han estat compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part 
dels seus operadors i usuaris. 

• En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, 
exigències i requisits del RD 836/2003 de 27 de juny. 

 
 
 
 
 
5.5. Requisits per a la correcta utilització i manteniment dels útils i 
eines portàtils 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús d'equips de treball. L'objectiu fonamental és deixar 
constància documental de la conformitat de recepció dels Equips de Treball en funció del compliment 
dels requisits de seguretat establerts en el Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
 
• S'elegiran els equips de treball més adequats per garantir i mantenir unes condicions de treball 

segures. 
• Les dimensions dels equips de treball hauran d'estar adaptades a la naturalesa del treball i a les 

dificultats previsibles i hauran de permetre la circulació sense perill. 
• Els Equips de Treball a utilitzar en obra hauran de ser nous sempre que sigui possible. En cas 

que aquests equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus hauran de disposar dels seus 
projectes tècnics específics d'instal·lació i posada en marxa o els certificats del fabricant o 
empresa de lloguer en el qual s'indiqui que han estat revisats i en el qual que es trobin en 
perfecte estat d'utilització en obra. 

• No es podrà utilitzar cap equip de treball motoritzat que no compleixi amb els requisits indicats en 
el paràgraf anterior, els quals hauran de ser comprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut o 
Direcció Facultativa, que procedirà a donar el seu vistiplau. 

• Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de 
Treball hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que 
els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent al 
nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal 
(Contractista) elegirà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de 
qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o a 
subministrador els certificats que ho avalin. 

• Per a l'esmentada normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut per a aquesta obra. 

• Hi haurà al magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per als equips d'obra, a fi de garantir la 
reposició dels mateixos. 

• En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil dels Equips de Treball i la seva data de 
caducitat. 

• El control afectarà a tot equip inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1644/2008, de 10 
d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les 
màquines, i es realitzarà per l'empresari responsable de l' equip, assegurant-se que han estat 
compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus 
operadors i usuaris. 

 
Utilització correcta d'eines de paleta en general: 
 
Les eines de paleta (paletes, paletines, planes, plomada, etc.) Estan subjectes a riscos. Per evitar-
los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuació: 
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• Les paletes, paletines o planes, poden originar talls, per evitar-los, no doni suport l'altra mà sobre 
l'objecte en què treballa i utilitzi guants impermeabilitzats de loneta de cotó el més ajustats 
possible. 

• Utilitzeu calçat de seguretat per evitar lesions en cas que se li caigui una eina. 
• No situï les cabassos a la vora de plataformes de bastides o forjats. Poden caure i originar un 

accident. 
• En manejar la plana, procuri fer girs suaus, ja que un sobreesforç o posició inadequada li pot fer 

caure des d'altura. 
 
Utilització correcta d'eines de fusteria en general: 
 
Les eines de fusteria (enformadors, burins, martells, tornavisos, etc) estan subjectes a riscos. Per 
evitar-los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuació: 
 
• Els enformadors o el burí, estan subjectes al risc de talls, per evitar els talls, no doni suport l'altra 

mà sobre l'objecte en què treballa i utilitzi guants de cuir el més ajustats possible. 
• En esmolar l'enformador o el burí, faci-ho protegit amb guants, si deixa anar o se li escapa 

l'enformador, serà projectat i pot produir un accident. 
• No toqueu amb els dits el tall de tall, pot produir-se una ferida. 
• L'afilat, produeix espurnes, pel que per a evitar incendis, netegi de fusta o de serradures dels 

voltants de la mola. 
• Utilitzeu calçat de seguretat per evitar lesions en cas que se li caigui de les mans. 
• No situï les cabassos a la vora de plataformes de bastides o forjats. Poden caure i originar un 

accident. 
 
Utilització correcta d'eines manuals: 
 
Les eines manuals (pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca, alicates, etc.) Estan subjectes a 
riscos. Per evitar-los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuació: 
 
• Les pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca, alicates, etc. estan subjectes a 

sobreesforços, per evitar-ho, han de subministrar als operaris els següents equips de protecció 
individual: 

 
a) canelleres i faixa contra els sobreesforços. 
b) botes de seguretat contra els cops, caiguda d'objectes o ferides punxants. 
c) guants per a talls. 
d) Roba de treball 
 

Procediment específic per a maneig de pales manuals: 
 
• Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres). 
• Agafeu la pala posant una mà prop de la xapa del full i l'altra a l'extrem superior. 
• Clavi la pala, per això ha de donar una empenta al full amb el peu. 
• Flexioni les cames i elevi la pala amb el seu contingut. 
• Gírese i Laics en el lloc escollit. 
• Eviteu caminar amb la pala carregada, per evitar sobreesforços. En manejar la pala, recordeu 

que és un instrument tallant i pot lesionar algú. 
• Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca. 
• Si està a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcohòliques. 
 
Procediment específic per a maneig de martells o malls. 
 
• Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres). 
• Agafeu el martell o mall posant una mà a prop de la xapa de la maça i l'altra a l'altre extrem. 
• Llevant la maça deixant córrer la mà sobre l'astil mentre el subjecta fermament amb l'altra. 

Tingueu cura no colpejar les mans o colpejar a algú proper. 
• De força a la maça i descarregui el cop sobre la nova ubicació. Els primers cops s'han de donar 

amb suavitat, si és que volem clavar algun objecte. 
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• Si li ajuda un company, ha hincarlo una mica amb el martell abans de donar el primer cop, 
d'aquesta manera, el company pot apartar de la zona de cop en cas d'error en el cop. 

• Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca. 
• Si està a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcohòliques. 
 
Procediment específic per a maneig d'ungla de palanca. 
 
• Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres). 
• Agafeu l'ungla de palanca des de l'astil posant una mà a prop de l'ungla i l'altra a l'altre extrem. 
• Aproximi el lloc requerit. 
• Poseu les dues mans al braç de palanca, per exercir la força. Feu servir ara amb tot el seu pes 

sobre l'astil i separarà l'objecte desitjat. Recordeu que l'objecte desprès o separat pot caure i 
colpejar a algú. 

• Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca. 
• Si està a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcohòliques. 
 
 
 
 
 
5.6. Requisits per a la correcta instal-lació, utilització i mantenimet 
dels mitjans auxiliars 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Caldrà reflectir en 
una acta, l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància 
documental de l'estat operatiu i ús dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra 
s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no motoritzats (bastides tubulars, plataformes, 
bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de façana, plataformes de E/S de materials, 
escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de màquines i compliran el que 
estableix el document corresponent.  
 
Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra haurien de ser preferiblement nous, disposaran obligatòriament 
de marcat CE (en casos excepcionals si no disposen de marcat CE, haurien de ser homologats per 
organisme competent). En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu estat, vida útil i es realitzarà 
prova de servei.  
Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'aquests elements contaran amb certificat de 
revisió, posada a punt i ús, emès per aquesta. Serà necessària la amb l'autorització prèvia del 
Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol dels mitjans 
auxiliars utilitzats en aquesta obra. 
 
Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004: 
 
1 Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta 
pintades. 
2 Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar 
d'un plans de muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada: 
 

a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes 
elevadores sobre pal.  
b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de 
formigó, forjats, volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la 
coronació de la bastimenta, excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que 
salven vols i distàncies superiors entre suports de més de huit metres. S'exceptuen els bastides 
de cavallets. 
c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la 
distància dels quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres 
d'alçada. 
d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres 
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d'altura des del punt d'operació fins al sòl. 
 

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, 
disposen del marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de 
comercialització, el citat plans podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, 
proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que 
aquetes operacions es realitzen de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en les 
instruccions. 
 
3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció 
d'una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per 
treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que 
els permeta enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 
1215/1997, destinada en particular a: 
 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin 
afectar negativament la seguretat del bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible. 
f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i 
transformació. 

 
4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervise disposaran del plans de muntatge i 
desmuntatge mencionat, incloent qualsevol instrucció que pugi contenir. 
 
5.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les 
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una 
experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la 
formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que 
preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener. 
 
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o 
professional que ho habiliti per a això: 
 
a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament. 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsades 
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o a la seva 
estabilitat. 
 
7.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les 
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una 
experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la 
formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que 
preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener. 
 
 
Procediments preventius d'obligat compliment per a l'ús per tot el personal dels mitjans 
auxiliars que s'utilitzaran en l'obra. 
 
a) Bastides metàl·lics modulars: 
 
• Seguiu les instruccions dictades per realitzar-la de manera segura. 
• Revisi en el document de la Memòria de seguretat, els riscos que comporta treballar en aquesta 

obra amb les bastides. 
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• Si detecta alguna anomalia o deficiència, ha de comunicar immediatament a l'encarregat o al 
recurs preventiu, perquè siguin solucionades el més aviat possible. 

• Se seguiran les instruccions i recomanacions del fabricant, tant per treballar en la bastida com 
per al seu manteniment i seguint per el muntatge el manual del seu fabricant o, si s'escau el pla 
de muntatge realitzat per un tècnic especialista competent que ho haurà signat. 

• El muntatge només s'ha de realitzar per treballadors amb certificat acreditatiu corresponent i amb 
capacitat d'entendre les instruccions i plànols que defineixen la seqüència d'operacions del 
muntatge. 

• Les bastides, estan dotats d'una escala segura d'accés a les diferents plataformes. Les 
plataformes seran contínues i estaran dotades de baranes tubulars de 90 cm. o preferentment 
100 cm d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu de 15 cm també d'alçada. 

• Cada vegada que es modifiqui la bastimentada o quan les condicions ambientals així ho 
requereixi, cal que abans de pujar a la bastida, realitzi una inspecció de comprovació de la seva 
seguretat realitzada i signada per un tècnic competent. 

 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per al muntatge i desmuntatge de les bastides metàl·lics 
modulars: 
 
• Per evitar el risc de caiguda d'elements durant el muntatge i desmuntatge, es pujaran subjectes 

amb cordes i nusos segurs, utilitzant politges, garruchas o similars. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, durant el muntatge i desmuntatge de la bastida, 

s'haurà d'utilitzar un arnès de seguretat, amarrat a punts fixos de l'estructura. 
• Per evitar el risc de bolcada estructural durant el muntatge i desmuntatge, s'instal·laran tacs de 

subjecció de tipus d'expansió que s'aniran substituint per tacs de morter, a mesura que es va 
muntant. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, les plataformes de treball seran modulars 
metàl·liques, sòlides, estables, antilliscants, contínues i segures. 

• La bastida es muntarà amb tots els seus components de seguretat. Els que no existiran seran 
sol·licitats al fabricant per a la seva instal·lació abans del seu ús. 

• Els muntadors s'ajustaran estrictament a les instruccions del Manual de muntatge i manteniment 
donades pel fabricant del model de bastides metàl·liques modulars a muntar o si no, del Pla de 
Muntatge. 

• Mòduls per a formes les plataformes, de 30 cm d'amplària fabricats en xapa metàl·lica antilliscant 
o reixeta, soldada a la perfileria de contorn per cordó continu. Dotats d'urpes de suport i 
immobilització. Tots els components provindran del mateix fabricant i tindran la seva marca. Es 
pretén evitar l'accident mortal ocorregut per fallada dels components artesanals d'una 
plataforma. 

• La plataforma de treball, s'aconseguirà muntant els mòduls corresponents que cobreixin el total 
de l'ample, estant prohibit l'ús de plataformes formades per part dels mòduls i utilitzar la resta a 
manera de suport de materials o eines. 

• Les plataformes de treball han de disposar de baranes perimetrals formades per passamans, 
llistó intermedi i sòcol. En cap cas les creus de Sant Andreu muntades com trava substituiran les 
baranes. 

• Els components de la bastida, estaran lliures de defectes, desperfectes o oxidacions que minven 
la seva resistència. 

• No s'utilitzarà pels treballadors, fins al moment en què comprovada la seva seguretat per 
l'encarregat, aquest autoritzi l'accés al mateix. 

• Per evitar el possible assentament diferencial de qualsevol dels suports de la bastida, està previst 
que les clavegueres d'anivellació es recolzen sobre dorments de fusta per a repartiment de 
càrregues. 

 
Es farà entrega als treballadors del següent text per al seu coneixement: 
 

Procediment de seguretat i salut obligatori, per als treballadors d'aquesta obra, que 
facin ús de bastides metàl·liques modulars. 
 
• Va vostè a treballar sobre un mitjà auxiliar segur si està muntat correctament i s'utilitza 

correctament. Si elimina algun element de seguretat, pot accidentar o provocar l'accident 
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d'algun company. 
• Les plataformes de treball han de cobrir tot l'ample de la bastida sense aclarides entre si. 
• Les plataformes de treball han de disposar de baranes d'almenys 90 cm. o preferentment 

100 cm d'alçada, per evitar caigudes a diferent nivell. Les baranes disposaran de 
passamans, barra intermèdia i sòcol ben subjectes. Recordeu que la creu de Sant 
Andreu no substitueix les baranes. 

• La separació entre la bastida i la façana de més de 20 cm. és un risc intolerable de 
caiguda, que ha de posar en coneixement de l'encarregat perquè el resolguin. 

• Mantinguin l'ordre i neteja en les plataformes de treball per evitar ensopegades. 
• No muntanya cavallets o utilitzi altres elements com bidons per muntar noves plataformes 

sobre les pròpies de les bastides. 
• Si s'observa a la visera de recollida de materials i objectes despresos alguna deficiència, 

comuníquela perquè sigui reparada. S'evitarà accidents als treballadors que s'aproximin 
per sota de la bastida. 

 
 
b) Bastides de cavallets: 
 
• Seguiu les instruccions dictades per realitzar-la de manera segura. 
• Revisi en el document de la Memòria de seguretat, els riscos que comporta treballar en aquesta 

obra amb les bastides de cavallets. 
• Si detecta alguna anomalia o deficiència, ha de comunicar immediatament a l'encarregat o al 

recurs preventiu, perquè sigui solucionada el més aviat possible. 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per al muntatge i desmuntatge de les bastides sobre 
cavallets: 
 
• Les bastides sobre cavallets seran metàl·liques tubulars i estaran en bon ús, sense 

deformacions. 
• Les plataformes quallades formades per tres mòduls metàl·lics antilliscants, sent almenys de 60 

cm. 
• Quan l'alçada de caiguda sigui superior a 2 m., Es disposaran baranes d'almenys 90 cm. i 

disposaran de passamans, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm, d'alçada. 
• Les bastides es muntaran anivellats i travats contra l'oscil·lació amb independència de l'altura de 

la plataforma de treball. 
• Les plataformes no sobresortiran dels laterals de les cavallets per evitar el risc de bolcades per 

basculament. 
• La separació entre les cavallets sempre serà la que permetin els ancoratges de les plataformes 

metàl·liques antilliscants. 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per al treball sobre les bastides de cavallets: 
 
• Estan prohibits els bastides formats sobre una cavallets i altres elements, com els bidons, palets, 

sacs, etc. 
• Sobre les bastides de cavallets només es donarà suport al material estrictament necessari i 

repartit sobre la plataforma de treball. 
• Per evitar el risc de caiguda des d'altura, per ubicació de bastides sobre cavallets en terrasses o 

balcons, està previst l'ús de les proteccions a discreció de les necessitats de l'execució de l'obra: 
 

a) Pengeu en punts forts de seguretat de l'estructura, de cables en què amarrar el fiador del 
cinturó de seguretat. 
b) Pengeu dels punts preparats per a això en la vora dels forjats, de xarxes tenses de 
seguretat. 
 

c) Carretó o carretó de mà (xinès) 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per a l'ús de carretons de mà: 
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• Per carregar el carretó, flexioni lleugerament les cames, subjecti fermament els mànecs i eleveu 
de manera uniforme perquè no es desequilibri i bolqui. Moveu el carretó, empenta i transport el 
material. 

• Per descarregar el carretó, repeteixi la mateixa maniobra anterior, però en sentit invers. 
• Carregueu sempre el carretó de manera uniforme per garantir el seu equilibri. 
• Si ha de salvar obstacles o desnivells, ha de preparar una passarel·la de l'menors 60 cm. 

d'ample, amb un angle d'inclinació el més suau possible, en cas contrari pot accidentar-se per 
sobreesforç. 

• Eviti la conducció de carretons amb objectes que sobresurtin pels costats, és perillós i pot xocar 
en el trajecte i accidentar-se. 

• El camí de circulació s'ha de mantenir net per evitar xocar i bolcar el contingut. 
• Ha d'utilitzar els següents equips de protecció individual: casc de seguretat, guants, botes de 

seguretat, roba de treball i armilla reflectant si transita per llocs en els quals estan treballant amb 
màquines. 

 
 
d) Contenidor de runes 
 
Procediment de seguretat obligatori per a la descàrrega i ubicació del contenidor de runa en obra. 
 
• Controlar els moviments de descàrrega perquè es realitzin segons les instruccions de l'operari del 

camió de transport. 
• Pujar i baixar del camió només pels llocs establerts pel fabricant per a aquest fi. 
• No saltar mai des de la plataforma de transport a terra, pot trencar-algun os. 
• Pugi a la plataforma només si cal per deixar anar les mordasses d'immobilització del contenidor. 
• Aparteu-vos a un lloc segur i ordeni l'inici de la maniobra de descàrrega. El contenidor quedarà 

dipositat sobre el sòl. 
• Situar en el lloc adequat per a la seva funció, evitant sobreesforços. En aquest sentit · li un 

cabrestant amarrat per un extrem a un punt fort i per l'altre al contenidor i haurem de moure per 
aquest procediment. 

• Carregar el contenidor sense sobre, enrasant la càrrega, després avisar al camió per a la seva 
retirada. 

 
Procediments de seguretat i salut obligatoris, per a la utilització en obra del contenidor de runa. 
 
Cobreixin el contenidor amb una lona contra els abocaments accidentals de la càrrega. 
Pel sistema explicat de tracció amb cabrestant, aquesta vegada amarrat al contenidor ia un dels 
ancoratges de la plataforma de càrrega del camió, realitzin els moviments necessaris perquè el 
mecanisme de càrrega pugui hissar. 
Apártense a un lloc segur mentre es realitza la càrrega. 
Per a la realització de les maniobres descrites en els dos apartats anteriors, cal que utilitzin el 
següent llistat d'equips de protecció individual: casc, ulleres contra la pols, guants de cuir, botes de 
seguretat, faixa i canelleres contra els sobreesforços i roba de treball. 
 
 
e) Cub de formigonat de suspensió a ganxo de grua 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori per a utilització del cubilot en obra: 
 
• Les ordres d'ompliment es donaran pel capatàs en comunicació directa amb el gruista, per això 

s'utilitzarà el mitjà de comunicació més apropiat: Telèfon sense fil, Telèfon mòbil o Walkie talkie. 
• La sortida del cubilot del punt de càrrega, l'ordenarà el capatàs de formigonat. Evitarà la 

paralització del cubilot durant el trajecte. 
• Per evitar el penduleo de la càrrega o atrapament del treballador que ha de rebre el cubilot de 

formigó per a baixar, se'l dotarà d'una corda de control, d'uns 3 m de longitud. 
 
Procediment de seguretat en el lloc a formigonar: 
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• Per evitar els riscos per penduleo s'ordenarà la seva detenció sobre el punt de descàrrega a una 
alçada d'uns 3 m, els mateixos que està previst que tingui de longitud la corda de control i 
ordenar procedir com segueix: 

 
- Controlar el penduleo de càrrega. 
- Aproximar el cubilot al lloc d'abocament del formigó lentament. 
- Assegurar-se que no hi ha res que pugui atrapar les persones durant la maniobra de 
descàrrega del formigó (el cubilot puja amb la descàrrega de pes). 
- Recordar sempre abans d'accionar la palanca de descàrrega del formigó, l'ascens ràpid 
que realitzarà el cubilot quan perdi pes per la descàrrega. 
- Dirigir el retorn del cubilot al lloc de càrrega per repetir el procés. 
 

 
f) Escales de mà. 
 
Procediments de seguretat i salut obligatori per a utilització d'escales pels treballadors de l'obra: 
 
• Seguiu totes les instruccions que se li donin per realitzar-la de manera segura. 
• Revisi en el document de la Memòria de seguretat, els riscos que comporta treballar en aquesta 

obra amb les escales de mà. 
• Si detecta alguna anomalia o deficiència, ha de comunicar immediatament a l'encarregat o al 

recurs preventiu, perquè siguin solucionades el més aviat possible. 
• Està prohibit l'ús d'escales de mà per salvar altures iguals o superiors a 5 m. 
• Les escales de mà estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o 

estructura al que donen accés. 
• S'instal·laran complint la condició d'inclinació, de manera que en posició d'ús, formaran un angle 

sobre el pla de suport al voltant dels 75 º. 
• No s'accedirà a les escales de mà, amb pesos a espatlla oa mà, el transport no sigui segur per a 

l'estabilitat del treballador. 
• Només es donaran suport sobre llocs ferms evitant inestabilitats. 
• Només s'accedirà per les escales de mà d'un en un, estant prohibida la utilització al mateix temps 

per dos o més persones. 
• Està prohibit lliscar sobre elles recolzat només en els travessers. L'ascens i descens per les 

escales de mà, s'efectuarà frontalment, mirant directament cap als esglaons. 
• Es prohibeix empalmaments improvisats de trams d'escala per tal d'aconseguir major altura. 
• No improvisi escales en obra i utilitzi només models comercialitzats que compleixin les següents 

característiques tècniques: 
 

A. D'aplicació a les escales de mà fabricades amb fusta. 
 

• Els travessers estaran construïts en una sola peça, sense esquerdes, entroncaments o nusos 
que puguin minvar la seva seguretat. 

• Els graons de fusta estaran acoblats. 
• La fusta estarà protegida només mitjançant vernissos transparents que no ocultin defectes. 
• Instal·lades en el seu lloc d'ús, ja inclinades, tindran la longitud necessària per salvar l'alçada 

que es necessiti més 100 cm, de seguretat. 
• Es guardaran a cobert per tal de garantir el bon estat d'ús. 
• Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat. 

 
B. D'aplicació a les escales de mà fabricades amb acer. 

 
• Els travessers estaran construïts en una sola peça, sense deformacions o bonys que puguin 

minvar la seva seguretat. 
• Estaran pintades contra l'oxidació. 
• Instal·lades en el seu lloc d'ús, ja inclinades, tindran la longitud necessària per salvar l'alçada 

que es necessiti, més 100 cm, de seguretat. 
• No tindran suplements amb unions soldades, cargolades o embridades. 
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• L'empalmament d'escales metàl·liques només es realitzarà mitjançant la instal·lació dels 
dispositius industrials fabricats per a aquesta finalitat i seguint les especificacions del 
fabricant. 

• Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat. 
 

C. D'aplicació a les escales de mà fabricades amb alumini 
 

• Els travessers estaran construïts en una sola peça, sense deformacions o bonys que puguin 
minvar la seva seguretat. 

• Instal·lades en el seu lloc d'ús, ja inclinades, tindran la longitud necessària per salvar l'alçada 
que es necessiti, més 100 cm, de seguretat. 

• No tindran suplements amb unions soldades, cargolades o embridades. 
• L'empalmament d'escales es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials 

fabricats per a aquesta finalitat i seguint les especificacions del fabricant 
• Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat. 

 
D. D'aplicació a les escales de tisora en general. 

 
• Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat 
• Estaran dotades en la seva articulació superior, amb topalls de seguretat de màxima 

obertura. 
• Disposaran a meitat de la seva altura, d'una cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura 

màxima. 
• S'utilitzaran sempre obrint ambdós travessers per no minvar la seva seguretat. No s'utilitzaran 

com escales de mà de suport a elements verticals. 
 
Procediments de seguretat i salut obligatoris per al transport d'escales: 
 
• Procurar no danyar durant el seu transport per obra. 
• Dipositar amb suavitat, no tirar o deixar caure. 
• No utilitzar-les per transportar materials a manera de carretó. 
• Controlar durant el transport els extrems, per no provocar cap accident. 
• Només es transportarà per una sola persona, escales simples o de tisores amb un pes màxim de 

55 K. 
• No es transportaran horitzontalment. Fer-ho sempre amb la part davantera cap avall. 
• No fer-pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, etc. 
• Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant els esglaons en els 

plànols mòbils i les cordes lligades a dos esglaons vis a vis en els diferents nivells. 
 
 
g) Eslingues d'acer (hondillas, calces) 
 
Les eslingues i calces d'acer, s'utilitzen en l'obra per transportar càrregues mitjançant el ganxo de la 
grua. Han de resistir la càrrega que han de suportar, per la qual cosa si utilitza eslingues tarades o en 
mal estat, es corre el risc de sobrecarregar i que es trenquin. 
 
• Abans de realitzar la càrrega al ganxo de la grua, sol·liciti l'eslinga apropiada al pes a traslladar. 

Comproveu la càrrega màxima que admet i consulti si és suficient per suportar el pes que s'ha 
previst elevar amb el ganxo de la grua. 

• Utilitzeu guants de seguretat per evitar ferides a les mans. 
• Agafeu el pes que es vagi a transportar, tanqui els estreps (o deixeu que es tanquin els pestells 

de seguretat dels ganxos de pengi). 
• Utilitzeu una corda de guia segura de càrregues, per evitar que la càrrega oscil·li durant el seu 

transport. 
• Guiï la càrrega, seguint les instruccions de l'encarregat. 
• Eviti que la càrrega surti dels camins aeris, per evitar accidents elèctrics. 
• L'angle que formen les dues hondillas a l'altura de l'argolla de penjament serà igual o inferior a 90 

º per evitar els riscos de sobreesforç del sistema de penjat, per descomposició desfavorable de 
forces. 
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h) Puntals metàl·lics 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori per al treball amb puntals metàl·lics en l'obra: 
 
• Comprovar l'aplomat correcte dels puntals abans d'autoritzar prosseguir amb la resta dels 

treballs. Si cal instal·lar puntals inclinats, s'encunyarà el dorment de tauló, mai la claveguera 
d'anivellament del puntal. 

• Realitzar el formigonat uniformement repartit tractant de no desequilibrar les càrregues que van a 
rebre els puntals per a això es tindrà en compte, els eixos de simetria dels forjats. 

• Per evitar sobrecàrregues, es controlarà que els puntals ja en càrrega, no s'afluixen ni tensen i si 
per qualsevol raó, s'observa que un o diversos puntals treballen amb excés de càrrega, 
s'instal·laran al seu costat altres que absorbeixin l'excés de càrrega. 

• Per evitar el risc catastròfic per deformació de l'apuntalament, es prohibeix usar els puntals 
estesos en la seva alçada màxima. 

• El desencofrat no es realitzarà per llançament violent o cops de puntals o objectes contra els 
puntals que es pretén desmuntar. 

• En desmuntar cada puntal, el treballador controlarà la sopanda per tal d'evitar la seva caiguda 
brusca i descontrolada. 

• Per evitar el risc de caiguda d'objectes durant el transport a ganxo per la grua, s'aplegaran a 
sobre una safata emplintada per capes d'una sola fila de puntals o de sotaponts creuats 
perpendicularment. Es immobilitzar mitjançant eslingues a la batea i a continuació es donarà 
l'ordre de hissat a ganxo de grua. 

 
 
i) Baixant de runes 
 
Procediment de seguretat i salut, obligatori per al muntatge de la baixant d'enderrocs. 
 
• El muntatge està subjecte a sobreesforços i caigudes a diferent nivell, de manera que els 

treballadors que ho facin servir canelleres i faixes contra els sobreesforços, guants de cuir, arnès 
de seguretat i botes de seguretat. 

• Col·locar els ancoratges de l'estructura. 
• Muntar els mòduls, inserint cada un en el següent, col·locant al seu torn les cadenes de 

penjament i immobilització. 
• Amb l'ajuda de la grua (grueta, garrucha, etc.) Elevar fins a la posició requerida la tremuja i rebre 

les cadenes de penjat, als ancoratges de l'estructura. 
 
Procediment de seguretat i salut, obligatori per a la utilització del baixant de runes amb maniobra 
subjecta al risc de caiguda des d'alçada sense ampit. 
 
• Instal·lar els ancoratges per rebre els cinturons de seguretat. 
• Instal a terra, al costat de la boca d'abocament, els topalls de final de recorregut dels carretons 

xinès. 
• Els treballadors que utilitzin la tremuja, han de realitzar les maniobres d'abocament, subjectes 

amb l'arnès de seguretat als ancoratges previstos per aquest cap seguint la seqüència de 
maniobres següent: 

 
  - Aproximar amb el carretó xinès a la tremuja. 
  - Ancorar seu cinturó de seguretat. 
  - Aproximar la roda davantera del carretó fins al topall final de recorregut. 
  - Llevant el carretó i aboqui el seu contingut. 
  - Gireu el carretó cap a l'interior. 
  - Deixeu anar el cinturó de seguretat. 
  - Aneu a la següent càrrega. 
 

Procediment de seguretat i salut, obligatori per a la utilització del baixant de runes amb maniobra 
subjecta al risc de caiguda des d'alçada amb ampit. 
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Instal·lar els ancoratges per rebre els cinturons de seguretat. 
Instal·lar a terra a dos terços de l'altura de cornisa, una rampa envoltada de baranes de seguretat. 
Els treballadors que utilitzin la tremuja, han de realitzar les maniobres d'abocament, subjectes amb 
l'arnès de seguretat als ancoratges previstos per aquest cap seguint la seqüència de maniobres 
següent: 
 
- Aproximar-per la rampa amb el carretó xinès a la tremuja. 
- Ancorar seu cinturó de seguretat. 
- Aproximar la roda davantera del carretó fins al límit que presenta el tros de ampit visible. 
- Llevant el carretó i aboqui el seu contingut. 
- Gireu el carretó cap a l'interior. 
- Descendeixi per la rampa 
- Deixeu anar el cinturó de seguretat. 
- Aneu a la següent càrrega. 
 

 
 

MOLLERUSSA, Desembre de 2022 
 
 
 
 
 
 

Sign.: CARLES GUERRERO I SALA 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó 
armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les 
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a 
les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun 
dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la 
realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de 
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l'article 27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i 
demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius 
que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se 
n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin 
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, 
o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
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Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una 
absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi 
petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat 
àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que 
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents 
d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs 
que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot 
durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net 
destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar 
com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre 
etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
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- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control 
documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, 
realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució 
de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la 
idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els 
assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions 
exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent 
de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un 
assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats 
del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó 
d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots 
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dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi 
consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents 
d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes 
inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del 
PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: 

< 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions de formigó: < 

0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 
vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons 
UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
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Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, 
compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 
Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales 
de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula 
de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a 
cadascuna d'elles es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i caracterització del 
material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
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- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en 
el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els 
aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del 
material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant 
un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva 
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a 
llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no 
s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de 
juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest 
contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
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Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM 
V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-
EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 
(ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat 
amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són 
les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són 
les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat 
amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les 
corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 

especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu 

emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al 
lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
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- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE 
MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les 
característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta 
documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit 
alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats 
no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, 
assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de 
realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment 
sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i 
que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de 
l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de 
magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid 
transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat 
han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de 
construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de calç 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o 

distintiu de qualitat 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol on ha de constar, com a mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de calç 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els 

documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs 

de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o 
inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa 
de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
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- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de 
recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera 
mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064E26B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del 
tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el subministrador 
hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del 
pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la seva 
confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de 
posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors resultants de la 
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fórmula segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient 
en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals 
i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C 
(UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i 
CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 
80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
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- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│------------------------------------------------------------│ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar 
embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar 
embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat 
d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 
mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el 
formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 
provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ 
assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 
certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de 
penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
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- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del 
nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat 
de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí 
stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i 
que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 
10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la 
resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït 
i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas contrari, 
s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 
provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els 
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 
considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 
exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
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- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa 
central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= 
fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 
ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà 
d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una 
penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 
- Assaigs d’informació:  
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a 
edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si 
la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 
formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del 
tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador 
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del 
pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva 
confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de 
posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la 
fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en 
funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM 

III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i 

CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 

80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
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- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat 
d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 

0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó 
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 
provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que 
s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 
certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
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Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de 
penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del 
nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat 
de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i 
que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 
10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i 
de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 
provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els 
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es 
considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó 
del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
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f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa 
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= 
fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 
ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a 
edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si 
la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 
formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14300,B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de 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 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos 
de poli(cloruro de vinilo).  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió 
produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
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El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible 
amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de 
figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de 
cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
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- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea 
nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de 
comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en 
l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació 
següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en 
els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes 
a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i 

es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la 

càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  
- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin 

els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 
acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 

provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, 
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de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 

d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, 
i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 

instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent 
a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest 
assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres 
més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 

característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE 
EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer 
entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i 
els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 
l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el 

procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus 
de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà 
abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de 
que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges 
definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions 
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es 
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta 
superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-
08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al 
repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, 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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, 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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, 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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves 
característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments 
ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, 
especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès 
durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una 
entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al 
mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la 
seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als 
usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1K2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant 
a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de 
complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 
manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:  

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

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a 
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una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un 

lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 

771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 
771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni 
amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat 
d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat 
d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

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

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha 
de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la 
resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de 
producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que 
el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 

maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 
d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne 
aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

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

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6A1 -  REIXATS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6A1HMA5,B6A1HVT1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- D'acer galvanitzat  
- D'acer pintat  
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 fabricada per soldadura de resistència elèctrica practicada a cada punt d'intersecció entre els filferros longitudinals i 
transversals.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.  
La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). S'admet la unió amb visos 
autoroscants, sempre que el perfil porti plecs, fets especialment per a allotjar la rosca del vis.  
Resistència a la tracció dels filferros longitudinals i transversals:  >= 350 N/mm2 i <= 950 N/mm2 
Dispersió de la resistència a la tracció dins de qualsevol lot:  <=200 N/mm2.  
Toleràncies:  
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 
- Gruixos:  ± 0,5 mm 
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- Secció dels perfils:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
- Dimensions de la malla:  

- malla 25 mm:  ± 2,0 mm 
- 25 mm < malla <= 50 mm:  ± 3,0 mm 
- 50 mm < malla <= 75 mm:  ± 4,0 mm 
- malla > 75 mm:  ± 5,0 mm  

- Diàmetre dels filferros:  han de complir les toleràncies de l'UNE-EN 10218-2  
REIXAT D'ACER GALVANITZAT:  
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.  
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
REIXAT D'ACER PINTAT:  
Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.  
 
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 
 
* UNE-EN 10223-4:1999 Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 4: Malla electrosoldada.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha d'acompanyar el subministrament del material amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides 
al plec i, com a mínim:  

- Diàmetre dels filferros i dimensions de la malla, segons UNE-EN 10218-2 i UNE-EN 10223-4. 
- Característiques mecàniques del filferro, segons UNE-EN 10218-1 
- Composició química de la colada d'acer. 
- Qualitat del zenc i massa del recobriment UNE-EN ISO 1461 
- Comprovació de la uniformitat del recobriment UNE 7183  

Els assaigs que recolzen aquest certificat hauran de correspondre al lot de subministrament i estar realitzats per un laboratori acreditat.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

- Sempre que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les 
característiques mecàniques del filferro. UNE-EN 10218-1   

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).  
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). 

L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, i amb els criteris de les normes UNE-EN 10223-4 (malles electrosoldades), UNE-
EN 10223-5 (malles nuades), i UNE-EN 10223-6 (malles de simple torsió).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.  
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions especificades.  
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 
10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà 
el control fins al 100% dels elements rebuts.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89Z2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors 

resistents als àlcalis i a la intempèrie  
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per 

evaporació del dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la 

intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la 

humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per 

polimerització mitjançant un catalitzador  
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. 

Seca per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors 

resistents als àlcalis i la intempèrie  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar 

bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 
- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA A LA CALÇ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a 
l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície 
a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar 

bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

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

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

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  
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Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

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

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

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

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície 
a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa 

uniforme desprès de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

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

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

uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

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

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
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+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química:  

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

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa 

uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

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

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície 
a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície 
a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als 
olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

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

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  
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- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I 
PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades.  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades.  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT 
GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha 
de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació 
i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera 
instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 
d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin 
d'acord a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B9H11752. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols 
mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats 

dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han 
d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 
mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i 
qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges 
que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no 
han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: 

bona, moderada, pobre o sense requisit  
MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat 

provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt 

reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-
1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm  

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i 
mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de 
forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de 
coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a 
la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel 
fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura 
mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures 
diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
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- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o 
modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 

l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de 

l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.  
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent 

a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  

- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 

complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-
EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions 
dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar 
entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos 
per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
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  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.  
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
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- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació 
sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels 
quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals 
enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o 
aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les 
especificacions definides en aquest plec.  
- MESCLES CONTINUES:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons 

l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons 
correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAB -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BABGVP01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així com la ferramenta d'obertura i tancament.  
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions:  
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell 
- Barrots de tub d'acer 
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.  
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la descripció del mateix.  
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.  
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de volandera. Les pales han de 
tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla.  
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts  
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.  
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple vista, ni d'altres defectes superficials.  
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.  
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el 
perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol.  
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna 
de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4  
Guix de la paret dels perfils:  
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- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm 
- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm  
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):  
- Z 275:  perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200:  perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200:  perfils conformats a partir de banda prepintada  
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta s'ha de fer mitjançant soldadura.  
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  
Separació entre els perfils del bastidor:  <= 600 mm  
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100  
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 
Tarja fixa de ventilació:  
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm  
Espiell superior:  
- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm  
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les 
indicacions de l'UNE 85222.  
Dimensions:  
- Porta d'una fulla  

- Ample de la fulla:  <= 120 cm  
- Portes de dues fulles  

- Ample de la fulla:  >= 60 cm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.  
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:  
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les deformacions màximes admisibles, els esforços 
al que es veuran sotmeses.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.  
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions 
exigides a la resta de la fulla.  
Toleràncies:  
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, "Particiones: Puertas de Acero".  
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.  
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. Características y condiciones generales de 
inspección y suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGC360. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o 
balconeres.  
Finestres o balconeres amb fulles batents:  
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  
Portes batents:  
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior  
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari  
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:  
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de 

bloqueig de la fulla i accessoris  
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.  
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.  
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF.  
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.  
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.  
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  
Toleràncies:  
- Dimensions nominals:  ± 1 mm  
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935):  
- Categoria de servei (primer dígit)  

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús) 
- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és 

a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)  
Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)  
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)  

- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:  
- Grau 3: 10.000 cicles 
- Grau 4: 25.000 cicles  

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:  
- Grau 4: 25 000 cicles 
- Grau 7: 200.000 cicles  

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)  
- Grau 0 : 10 kg 
- Grau 1:  20 kg 
- Grau 2:  40 kg 
- Grau 3:  60 kg 
- Grau 4:  80 kg 
- Grau 5:  100 kg 
- Grau 6:  120 kg 
- Grau 7:  160 kg  

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)  
- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  
- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:  
- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 
- Grau 1: resistència mitja 
- Grau 2: resistència moderada 
- Grau 3: resistència alta 
- Grau 4: resistència molt alta  

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):  
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.  
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció  

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):  
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.  

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de 
vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements:  

- identificació, nom fabricant o marca comercial 
- grau de la frontissa 
- número d'aquesta norma europea  

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de la frontissa, dimensions, 
acabat i número de referència del fabricant.  
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:  

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari  

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació o en servei.  
PANYS I PESTELLS:  
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Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):  
- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  
- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N 
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N  

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 
- Grau B:  Porta encastada i batent 
- Grau C:  Porta encastada i corredissa 
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 
- Grau E:  Porta sobreposada i batent 
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  
- Grau 0:  No aplicable 
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  
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- Grau 0: Pany sense nueca 
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  
- Grau 0: Sense requisit 
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau F:  Mínim set elements retenidors 
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la classificació i el número 
de la norma europea (UNE-EN 12209).  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
- Grau 1:  Dèbil resistència 
- Grau 2:  Resistència mitja 
- Grau 3:  Resistència elevada 
- Grau 4: .Resistència molt elevada  

- Seguretat (cinquè dígit):  
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)  
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el 
terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:  
- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del 

tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.  
- Força del tancaportes (tercer dígit)  

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  
PANYS I PESTELLS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  
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- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat 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 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.  
PANYS I PESTELLS:  
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de 
ensayo.  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7K -  TUBS DE POLIPROPILÈ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7K3340. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, 
geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes 
d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici.  
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada. 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l’ emmagatzematge, 
exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfí 
cies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. 
L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1852-1:1998 Sistema de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.Polipropileno (PP).Parte 
1:Especificaciones para tubos,accesorios y el sistema. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-
EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 

0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient 
o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha 
de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on 
s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  
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- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, 
han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, 
conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 
característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
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ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% 
de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3EB00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
per a desguassos i baixants. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer 
disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 
para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
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* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3EB00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
per a desguassos i baixants. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer 
disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 
para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

 

D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de 

condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada 
ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques 
o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura 
ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de 
desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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4 -  TIPOLOGIA 4 
 
48 -  REVESTIMENTS 
 
481 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
481R1625. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reparació de revestiments de paraments horitzontals o verticals, arrebossats o enguixats, amb reposició del revestiment.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reparació superficial de parament arrebossat, amb acabat arrebossat i pintat  
- Reparació d'esquerda lineal en parament arrebossat, amb acabat arrebossat  
- Sanejament de sòcol arrebossat o enguixat, amb acabat arrebossat de morter porós drenant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals  
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Neteja de la zona de treball 
- Execució del revestiment en les capes previstes i cura del morter cada capa 
- Interposició d'armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas 
- Acabat de la superfície  
- Aplicació de les capes de pintura, en el seu cas  
- Repassos i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura 
uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  
En el revestiment de pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un 
cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, 
s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
En el procés de repicat del parament s'ha d'evitar la formació de pols i molestar el mínim possible als afectats.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits.  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
En el cas de la interposició d'una armadura, abans d'executar el revestiment cal comprovar que la malla esta ben adherida al revestiment, 
forma una superfície plana i la seva extensió es la que determina la DT.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes 
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i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre 
l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
ACABAT PINTAT:  
No s'ha de treballar quan l'humitat relativa de l'aire es superior al 60%.  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del 
fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REPARACIÓ SUPERFICIAL O SANEJAMENT DE SÒCOL:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
REPARACIÓ D'ESQUERDA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  TIPOLOGIA E 
 
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED7 -  CLAVEGUERONS 
 
ED7K -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7K3301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S’han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució  de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
 Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró  muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraç adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
 Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquí cia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar rec olzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
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 El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les 
variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de 
sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d’estanquitat 
en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
 Distància de la  generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=dià metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d’ assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
 La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
 Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els 
treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S’han d’ instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s’ ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als 
especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona prà ctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels 
punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o  
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s’han de muntar trams de mé s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de 
complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat 
segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistè ncia adequada, s’ha de col·locar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S’ han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
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Els treballs s’ han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad 
DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como 
anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà  segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons  la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F216 -  ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F216R243. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma 
- Daus de formigó, amb martell picador  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients. 
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per observar les lesions que hagin sorgit. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin 
provocar l'enderroc.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194JF1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222142A,F2225123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma 
contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb 
màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó 
de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, 
restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
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- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de 
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de 
la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les 
obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva 
creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285BRG,F2285BRE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no 
permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

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

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del 
sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima 
obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la 
canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C 
en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els 
mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments 
adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més 
seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al 
mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 
contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior a l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i 

tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es 

determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada 

estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en 
sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es 
pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels 
reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat 
(UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb 
característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre 
tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que 
hagin sorgit.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R35067. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
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El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha 
de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R54267. 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA71H0,F2RA7LP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 
emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat  en la DT: 
valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons 
la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, 
d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD9 -  RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD95TTT2. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície del tub 
- Col·locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 5% 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols, greixos, etc. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK282C9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb 

terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
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- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir 
d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu 
desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h 
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3154. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir 
desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

 

G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G214 -  ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2143301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin 
units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 
l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219Q105. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G38 -  RIOSTRES I BASAMENTS 
 
G385 -  FORMIGONAMENT DE RIOSTRES I BASAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G38515G1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, 
de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat 
del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora 
que ho autoritzi explícitament la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  



 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h 
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb 
el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti 
la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de 
ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a 
fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el 
curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi 
una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per 
la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en 

tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les 

unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 

de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas 

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

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



 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
Projecte executiu d’Adequació del Nou Espai Firal Ronda Ponent 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G38 -  RIOSTRES I BASAMENTS 
 
G38B -  ARMADURES PER A RIOSTRES I BASAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G38B3101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació 
d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha 
de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al 
formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de 
formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 
formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha 
de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 
36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, 
en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del 
formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es 
pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en 
la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

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

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en 
posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la 
suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de 
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 
separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es 
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la 
normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 

d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
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G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G38 -  RIOSTRES I BASAMENTS 
 
G38D -  ENCOFRAT PER A RIOSTRES I BASAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G38D2001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva 
manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per 
a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una 
entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, 
la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin 
elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el 
formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis 
solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots 
dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels 
sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les 

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

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

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als 
ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el 
tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del 
formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant 
de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, 
no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de 
formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
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El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i 
sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de 
retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han 
de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i 
carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin 
sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura 
executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per 
a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% 
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
G6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G6A1HMA5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reixat amb malla de torsió senzilla  
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic  
- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.  
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, mecanismes i muntants de suport.  
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.  
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó  
- Ancorat a l'obra  
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixat:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt  
- Replanteig 
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- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 
- Col·locació dels elements que formen el reixat  
Porta de fulles batents:  
- Replanteig 
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció  
Porta corredissa:  
- Replanteig 
- Fixació de la guia inferior 
- Fixació dels bastiments laterals 
- Muntatge de la porta 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja i protecció del conjunt  
REIXAT  
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.  
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.  
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre suports:  

- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:  
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.  
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m  
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7  
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:  
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.  
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.  
PORTES:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.  
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al conjunt del tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.  
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi 
ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.  
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.  
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.  
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 3 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
REIXAT  
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir 
l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
PORTES:  
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben travat. 
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REIXAT  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
PORTES:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar 

desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de 
l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita com en els 
elements auxiliars (suports i accessoris).  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el 
control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les 
unitats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb 
les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G93 -  BASES 
 
G931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G931201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima 
obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes 
inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

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

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

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

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, 
d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es 
considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a 
col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la 
utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest 
incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de 
l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es 
superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es 
pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 
Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els 

resultats "in situ".  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
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- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, 

en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils 

transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, 

després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE 
CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

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

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 

vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  
- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent 
manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la 

minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.  
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material 

necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas 

d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  
- Rasant:  

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades 
a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la 

minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

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

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es 

tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
G9GA -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9GA5U47. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i 
pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  
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En la col·locació amb estenedora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
En la col·locació amb regle vibratori:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
891/2004.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):  
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta:  ± 30 mm  
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos 
imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment 
del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, 
segons les indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap 
moment els 30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la 
textura superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen 
ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son 
molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de 
cordó d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui 
al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci 
témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació 
d'aquells, segons les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.  
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S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra 
de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.  
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es 
pugui acabar amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de 
complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució 
de junts i la comprovació de la regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó 
fresc.  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes 
s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el 
cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver 
assolit una edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta 
precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment 
col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 
Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.  
- Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment.  
- Execució d'un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, 

s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. El resultat d'aquest assaig servirà de 
referència per als assaigs d'informació a realitzar en cas d'incompliment de les resistències dels lots d'obra (control de materials).  

- Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.  
- Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb precisió de mm, en perfils transversals 

separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l'amplada i pendent 
transversal per a cada semiperfil.  

- Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de:  
- Superfície màxima = 3500 m2 
- Longitud màxima = 500 m 
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- Temps d'execució <= 1 dia  
- Per a cada lot es controlarà:  

- Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335) 
- S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l'espessor de les lloses i la homogeneïtat del formigó  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions:  

- Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
- Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm  

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la seva execució. Els punts 
d'extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les 
modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.  
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.  
En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de delimitar la zona de capa 
que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d'assaigs de comprovació s'incrementarà a 5.  
Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat 
a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.  
- Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors indicats en la taula 1, es procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes de regularitat superficial mitjançant fresat, 

sempre que no suposi una reducció de l'espessor de la capa per sota del valor especificat en els Plànols i que la superfície disposi d'un 
acabat semblant al conjunt de l'obra. A càrrec del Contractista es procedirà a la correcció dels defectes o bé a la demolició i retirada a la 
deixalleria. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts a la taula 1 en més del 10% de la longitud 
del tram controlat, es demolirà el lot i es retirarà a deixalleria a càrrec del Contractista.  

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de retracció plàstica, de longitud curta i que no afectin més que 
de forma limitada a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat.  
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF. podrà acceptar la llosa si es realitzen les 
següents operacions:  
- Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal·laran a l'esquerda passadors o barres d'unió, amb disposició similar als existents al 

junt. L'esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 
- Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de mantenir la continuïtat de la llosa.  
En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà l'acceptació o l'enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En 
el primer cas, l'esquerda s'injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d'un 
enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m  
La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les esquerdes no han augmentat ni 
s'han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF. ordenarà l'enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.  
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar per falta de gruix. Aquestes penalitzacions no podran 
ser inferiors a les següents:  
- Si la mitjana de les diferències entre el gruix mesurat i el prescrit fos positiva, i no més d'1 individu de la mostra presentés una minva 

(diferència negativa) superior a 20 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 0,5% por cada mil·límetre de la minva en 
qüestió. 

- Si la minva mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més d'1 individu de la mostra presenta una minva superior a 30 mm, s'aplicarà, al preu 
unitari del lot, una penalització d'un 1% per cada mil·límetre de minva mitja.  

En la resta de casos, es demolirà i reconstruirà el lot a costa del Contractiste.  
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els límits especificats, i cap dels resultats individuals podrà ser inferior 
a 0,40 mm.  
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho corregirà, a càrrec seu, mitjançant un fresat de petit 
espessor (inferior a un centímetre), sempre que l'espessor de la llos no sigui inferior en un centímetre al previst en el projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
G9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H11752. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i 
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eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de 
complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament 
transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de 
l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de 
determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant 
hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, 
excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a 
l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta 
capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants 
de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el 
plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, 
es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las 
Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges 
horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de 
ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb 
un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a 
l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera 
que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es 
realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la 
vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat 
especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i 
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la 
seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es 
continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, 
encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en 
compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que 
ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és 
precís, humits.  
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En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que 
els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball 
per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha 
d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, 
s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als 
elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la 
DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos 
mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 
Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora 

o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-

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

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, 

determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els 
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indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
GHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GHN63AC6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.  
Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip, per làmpada d'halogenurs metàl·lics, acoblat al suport.  
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb 

làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.  
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o de vidre amb làmpada de vapor de mercuri, col·locat.  
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de llum mixta, col·locat.  
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de fluorescència, col·locat.  
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o vidre, de forma troncopiramidal, cilíndrica o focus orientable, amb allotjament per a equip o sense, 

amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta.  
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb armadura exterior i sense equip, o simètric amb suport d'alumini amb equip o sense, per a 

làmpada de vapor de mercuri, acoblat al suport.  
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric sense equip, o simètric amb suport d'alumini amb equip incorporat o sense, per a làmpada de 

vapor de sodi a pressió alta, acoblat al suport.  
- Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, de bronze, de fosa d'alumini plastificat o no, 

o d'aliatge anticorrosiu, per a làmpada de quars-iode, encastat.  
- Llums decoratius per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta i d'halogenurs, col·locat  
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:  
- Acoblada al suport mitjançant brides  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  
- Muntada amb pinça  
- Muntada amb pica per enfonsament de la piqueta en el terreny  
- Encastada al paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells 
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
LLUM DECORATIU:  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica:  
- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
LLUM DECORATIU PER A ENCASTAR AL PAVIMENT:  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  
LLUM SUBMERGIBLE:  
El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament.  
En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i tancament o ajustatge.  
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A l'exterior del llum ha de quedar instal·lat el seu accessori embellidor.  
Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de l'aigua.  
Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva manipulació.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran 
adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
LLUM SUBMERGIBLE:  
Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts d'estanquitat.  
La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés lliure del cable d'alimentació al seu dispositiu 
d'estanquitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ BAIXA:  
* UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.  
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:  
* UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento.  
* UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2182231. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb 
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o 

contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans 

manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o 

contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
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S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin 
units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS 
RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K81126C2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, 
interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
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Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura 
uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un 
cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que 
funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes 
i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre 
l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 
K898 -  PINTAT DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K898D620. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de 

fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del 
fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
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Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas 
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KABG3A62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma 
UNE 85103.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres 
que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mollerussa, desembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carles Guerrero Sala 
 Arquitecte 
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QUADRE DE PREUS NUM 1 
 



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 27/12/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,23m2481R1625 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor,
a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

P- 1

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

 €124,11uCATA01 Partida a justificar per cala de localització de serveis amb mitjans manuals, carrega i transport de
residus a dipòsit autoritzat, inclòs cànnon diposit autoritzat

P- 2

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €155,08uCONNEX03 Connexió d'escomesa d'embornal a la xarxa pluvial o residual amb realització de forat amb corona,
connexió amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàmetre de 400 a 200 o de 500 a 200.
Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

P- 3

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €14,87uCONNEX04 Connexió a embornal. La connexió de la canonada de 200mm a la caixa d'embornal amb diàmetre
200mm, es protegira amb formigó HM-20. El recobriment de formigó serà de 20cm al voltant de la
canonada..  Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

P- 4

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €27,36mED7K3301 Subministrament i col·locació de clavegueró per escomesa domiciliaria o embornal, de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
d'aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa per a
sanejament sense pressió, de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i recobert
de formigo HM-10/P/10,  20 cm de gruix per sobre de la directriu del tub.

P- 5

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,29mF216R243 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 6

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €14,05m2F2194JF1 Demolició de paviment de mescla bituminosa o foprmigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 7

(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €9,86m3F222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 8

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,60m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 9

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €27,18m3F2285BRE Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a 0,6 m, amb sol seleccionat (recebo), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant o corro vibratori autopropulsat 1,5-2,5t amb
compactació del 98 % PM, inclòs humectació.

P- 10

(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €28,66m3F2285BRG Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a 1,1 m, amb sol seleccionat (recebo), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant o corro vibratori autopropulsat 1,5-2,5t amb
compactació del 98 % PM, inclòs humectació.

P- 11

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,03m3F2R35067 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 12

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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 €3,55m3F2R54267 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 13

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €15,95m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de mescla bituminosa o 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- 14

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €13,00m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 15

(TRETZE EUROS)

 €302,71uFD5IMBO7 Canal+Reixa RC50 Benito (o similar) per a embornal de recollida d'aigües de 98x55x40 cm, fixada
amb formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm i laterals replanats. Inclou sistema de fixació
entre canal i reixa.

P- 16

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €17,40mFD95TTT2 Subministrament i col·locació de 2 tubs corrugats de polietile vermell canalflex doble capa (DP
lleuger), Norma UNE-EN 50086-2-4. i realització de prisma de formigó de 0,50 X 0,27 m,
recobriment protector exterior per a tub de polietile de diàmetre 110 mm,amb formigó HM-10/P/10
de recobriment. Inclòs cinta senyalitzadora PE.

P- 17

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1,65mFDGZENDE Col·locació de placa senyalitzadora protectora metàl·lica de color, de 20cm d'amplària, col·locada
al llarg de la rasa entre mig de la sorra 

P- 18

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €120,64uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 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 formigó HM-10/P/10 de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

P- 19

(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €37,19uFDKZ3154 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 20

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €29,45m3G2143301 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

P- 21

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,85mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 22
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €105,19m3G38515G1 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 23

(CENT CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1,43kgG38B3101 Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €27,39m2G38D2001 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a riostres i basamentsP- 25
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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 €49,67mG6A1HMA5 Reixat d'acer de 1.8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1.8 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1.5 mm de gruix , situats cada 2.5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat
mecànicament al suport

P- 26

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €26,19m3G931201J Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PMP- 27
(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €102,52m3G9GA5U47 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb estenedora, remolinat mecànic

P- 28

(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €59,15tG9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 Surf B 50/70D amb un gruix de 5
cm., amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada. Inclou pp. de regs, estesa i compactació

P- 29

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €228,53uGHN63AC6 Substitució de projector H.M. 400w. per projector LED 200w. 4000K per a exterior de distribució
simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul LED, aïllament elèctric de
classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport. Inclou pp. de material auxiliar per l'instal·lació

P- 30

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

 €131,00uIEC010 Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, de caixa de protecció, per aparamenta
electrica per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i
provada.

P- 31

(CENT TRENTA-UN EUROS)

 €8,65mIEH012 Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

P- 32

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €55,26uIEP020 Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. Tot muntat i instal·lat P- 33
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €39,45uIEP021 Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud. El preu no inclou l'excavació ni el
replé del extradós. Tot muntat i instal·lat 

P- 34

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2.232,70uIEX050 Interruptor magnetotèrmic-diferencial, poder de tall 16 kA, tetrapolar (4P), intensitat nominal 160 A
regulat a 100 A, amb bloc diferencial instantani, sensibilitat 300 mA. Totalment muntat, connexionat
i provat.

P- 35

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €14.018,99uIEX077 Subministrament i instal·lació d'interruptor combinat magnetotèrmic-protector contra sobretensions
permanents, format per interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
1250 A, poder de tall 50 kA, corba de 8 a 12 x In, inclou bobina de disparo a emissió i protector
contra sobretensions permanents, 4p 4 moduls 230V . Totalment muntat, connexionat i provat.

P- 36

(CATORZE MIL DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.988,42uIEX202 Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 400A regulat a 320
A.Totalment muntat, connexionat i provat.

P- 37

(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 27/12/22

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €78,57mIUB025 Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota calçada, formada per
3 cables unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 240 mm² de secció, 1 cable unipolar RV, amb
conductor d'alumini, de 120 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV; dos tubs
protectors de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de
250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre solera de formigó no estructural HM-15/B/20/X0 de 5
cm d'espessor i posterior reomplert amb el mateix formigó fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada; i canalització per a telecomunicacions composta de tetratub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3
mm de gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb la paret interior estriada
longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització. El preu no inclou
l'excavació ni el reblert principal.

P- 38

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.516,46uIUC030 Quadre de baixa tensió en centre de transformació. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació.

P- 39

(MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,57mIUP040 Conductor aïllat de terra format per cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe
B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot unions realitzades amb grapes i borns d'unió. Totalment
muntat, connexionat i provat. 

P- 40

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €456,50uKABG3A62 Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x135 cm, amb bastidor
de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment.

P- 41

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1.872,11udSEGUR001 Partida de seguritat i salut en obra per a donar compliment al R.D.1627/97 de 24 d'octubreP- 42
(MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-1 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

48,23 €

Altres conceptes 48,23000 €

P-2 CATA01 u Partida a justificar per cala de localització de serveis amb mitjans manuals, carrega i
transport de residus a dipòsit autoritzat, inclòs cànnon diposit autoritzat

124,11 €

Altres conceptes 124,11000 €

P-3 CONNEX03 u Connexió d'escomesa d'embornal a la xarxa pluvial o residual amb realització de forat amb
corona, connexió amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàmetre de 400 a 200 o de
500 a 200. Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

155,08 €

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

7,60000 €

JUNACOM01 u Junta escomesa P.E. D/C.  D.400/500-200 140,00000 €
Altres conceptes 7,48000 €

P-4 CONNEX04 u Connexió a embornal. La connexió de la canonada de 200mm a la caixa d'embornal amb
diàmetre 200mm, es protegira amb formigó HM-20. El recobriment de formigó serà de 20cm
al voltant de la canonada..  Partida totalment acabada i pel seu correcte funcionament.

14,87 €

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

9,88000 €

Altres conceptes 4,99000 €

P-5 ED7K3301 m Subministrament i col·locació de clavegueró per escomesa domiciliaria o embornal, de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
d'aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa per a sanejament sense pressió, de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 10 cm
de gruix i recobert de formigo HM-10/P/10,  20 cm de gruix per sobre de la directriu del tub.

27,36 €

BD7K3340 m Tub de polietile per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular,

9,00000 €

FORMI m3 Formigó pobre HM-10/P/10/l 14,45000 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 1,26690 €

Altres conceptes 1,67310 €

P-6 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5,29 €

Altres conceptes 5,29000 €

P-7 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o foprmigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

14,05 €

Altres conceptes 14,05000 €

P-8 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

9,86 €

Altres conceptes 9,86000 €

P-9 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,60 €

Altres conceptes 10,60000 €

P-10 F2285BRE m3 Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a 0,6 m, amb sol seleccionat (recebo),
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant o corro vibratori autopropulsat

27,18 €
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1,5-2,5t amb compactació del 98 % PM, inclòs humectació.

SOLSEL01 m3 Sol seleccionat (recebo) 9,60000 €

B0111000 m3 Aigua 0,09300 €
Altres conceptes 17,48700 €

P-11 F2285BRG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a 1,1 m, amb sol seleccionat (recebo),
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant o corro vibratori autopropulsat
1,5-2,5t amb compactació del 98 % PM, inclòs humectació.

28,66 €

SOLSEL01 m3 Sol seleccionat (recebo) 9,60000 €

B0111000 m3 Aigua 0,09300 €

Altres conceptes 18,96700 €

P-12 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

4,03 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-13 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,55 €

Altres conceptes 3,55000 €

P-14 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de mescla bituminosa o 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)

15,95 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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)

15,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

13,00 €

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

13,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 FD5IMBO7 u Canal+Reixa RC50 Benito (o similar) per a embornal de recollida d'aigües de 98x55x40 cm,
fixada amb formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm i laterals replanats. Inclou sistema
de fixació entre canal i reixa.

302,71 €

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

3,80000 €

PREFA u Caixa prefabricada de formigo 70x40x70cm 0,00000 €

PREFAVC01 m CANAL ACO RC50 263,49000 €
Altres conceptes 35,42000 €

P-17 FD95TTT2 m Subministrament i col·locació de 2 tubs corrugats de polietile vermell canalflex doble capa
(DP lleuger), Norma UNE-EN 50086-2-4. i realització de prisma de formigó de 0,50 X 0,27 m,

17,40 €
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recobriment protector exterior per a tub de polietile de diàmetre 110 mm,amb formigó
HM-10/P/10 de recobriment. Inclòs cinta senyalitzadora PE.

2CORR160 m Tubs corrugats de polietile vermell diàmetre 160mm, Norma UNE-EN 50086-2-4 3,15000 €

FORMI m3 Formigó pobre HM-10/P/10/l 10,20000 €
Altres conceptes 4,05000 €

P-18 FDGZENDE m Col·locació de placa senyalitzadora protectora metàl·lica de color, de 20cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa entre mig de la sorra

1,65 €

PLASENYEN u Placa senyalitzadora protectora groga d'Endesa ( PEHD 1000 X 250 X 2,1mm) ´´ATENCIÓ
CABLES ELEC.´´

1,50000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-19 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 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 formigó
HM-10/P/10 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

120,64 €

FORMI m3 Formigó pobre HM-10/P/10/l 4,25000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,37651 €

B0111000 m3 Aigua 0,00186 €

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

10,55901 €

Altres conceptes 105,45262 €

P-20 FDKZ3154 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

37,19 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 19,32000 €

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

0,16170 €

Altres conceptes 17,70830 €

P-21 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

29,45 €

Altres conceptes 29,45000 €

P-22 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

1,85 €

Altres conceptes 1,85000 €

P-23 G38515G1 m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

105,19 €

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

97,13460 €

Altres conceptes 8,05540 €

P-24 G38B3101 kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,43 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00834 €
Altres conceptes 1,42166 €
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P-25 G38D2001 m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a riostres i basaments 27,39 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,59500 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,52486 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,39920 €

B0A31000 kg Clau acer 0,23266 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,12600 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09390 €
Altres conceptes 23,41838 €

P-26 G6A1HMA5 m Reixat d'acer de 1.8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1.8 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1.5 mm de gruix , situats cada 2.5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar
la fixació , col·locat mecànicament al suport

49,67 €

B6A1HMA5 m Reixat d'acer de 1.8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1.8 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1.5 mm de gruix , situats cada 2.5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar
la fixació

0,00000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80800 €

B6A1HVT1 m TANCA GELOVALL 37,00000 €
Altres conceptes 10,86200 €

P-27 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

26,19 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,63600 €

B0111000 m3 Aigua 0,09300 €
Altres conceptes 4,46100 €

P-28 G9GA5U47 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, remolinat mecànic

102,52 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

91,48650 €

Altres conceptes 11,03350 €

P-29 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 Surf B 50/70D amb un gruix
de 5 cm., amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou pp. de regs, estesa i compactació

59,15 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

55,09000 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-30 GHN63AC6 u Substitució de projector H.M. 400w. per projector LED 200w. 4000K per a exterior de
distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul LED,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport. Inclou pp. de material auxiliar per l'instal·lació

228,53 €

BHN63VL1 U Projector LED 200w. 4000K per a exterior 210,00000 €
Altres conceptes 18,53000 €

P-31 IEC010 u Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, de caixa de protecció, per
aparamenta electrica per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada resistent a l'acció
dels raigs ultravioletes, i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada.

131,00 €



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 27/12/22 Pàg.: 5

MT35CGP010 u Quadre electric de protecció 97,95000 €

Altres conceptes 33,05000 €

P-32 IEH012 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

8,65 €

MT35CUN030 m Cable unipolar RV-K, de 0,6/1 kV, de 25 mm² de secció, reacció al foc classe Eca segons
UNE-EN 50575,

5,42000 €

Altres conceptes 3,23000 €

P-33 IEP020 u Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. Tot muntat i
instal·lat

55,26 €

Altres conceptes 55,26000 €

P-34 IEP021 u Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud. El preu no inclou l'excavació ni
el replé del extradós. Tot muntat i instal·lat

39,45 €

MT35TTE010 u Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm
de diàmetre i 2 m de longitud.

18,00000 €

MT35TTC010 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 0,70250 €

MT35TTA060 u Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. 0,33000 €

MT35WWW02 u Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,17000 €

MT35TTA040 u Grapa abraçadora per a connexió de pica. 3,24000 €

Altres conceptes 16,00750 €

P-35 IEX050 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial, poder de tall 16 kA, tetrapolar (4P), intensitat nominal
160 A regulat a 100 A, amb bloc diferencial instantani, sensibilitat 300 mA. Totalment muntat,
connexionat i provat.

2.232,70 €

MT35ASE315 u Interruptor magnetotermic + diferencial tetrapolar (4P), intensitat nominal 160 A reg 100A,
sensibilitat 300 mA

2.177,45000 €

Altres conceptes 55,25000 €

P-36 IEX077 u Subministrament i instal·lació d'interruptor combinat magnetotèrmic-protector contra
sobretensions permanents, format per interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 1250 A, poder de tall 50 kA, corba de 8 a 12 x In, inclou bobina de disparo
a emissió i protector contra sobretensions permanents, 4p 4 moduls 230V . Totalment
muntat, connexionat i provat.

14.018,99 €

MT35AMC309 u Protecció de sobretencions permanents POP 4P 4 moduls 230 V 428,87000 €

MT35AMC308 u Bobina de disparo a emisió de 230 V 198,41000 €

MT35AMC307 u Interruptor combinat magnetotèrmic-protector contra sobretensions permanents 1250 A 12.689,00000 €

Altres conceptes 702,71000 €

P-37 IEX202 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 400A regulat a 320
A.Totalment muntat, connexionat i provat.

2.988,42 €

MT35AMC308 u Bobina de disparo a emisió de 230 V 198,41000 €

MT35ASE660 u Interruptor automàtic magnetotermiic tetrapolar (4P), intensitat nominal 400A reg 320 A 2.711,77000 €
Altres conceptes 78,24000 €

P-38 IUB025 m Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota calçada,
formada per 3 cables unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 240 mm² de secció, 1 cable
unipolar RV, amb conductor d'alumini, de 120 mm² de secció, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre solera de
formigó no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm d'espessor i posterior reomplert amb el mateix

78,57 €
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formigó fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; i canalització per a
telecomunicacions composta de tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de
halògens, color verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre
tubs iguals, units entre si, amb la paret interior estriada longitudinalment i recoberta amb
silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització. El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

MT35WWW03 m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció
´´ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS´´

0,52000 €

MT10HMF011 m³ Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central. 3,84345 €

MT35AIA080A m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 16

9,06000 €

MT35TPE030 m Tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm
de diàmetre nominal i 3 mm de gruix

9,19000 €

MT35CUN350 m Cable unipolar RV, tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor d'alumini classe 2 de 120
mm² de secció

5,32000 €

MO020 h Oficial de 1ª construcció 1,43000 €

MT35CUN350 m Cable unipolar RV, tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor d'alumini classe 2 de 240
mm² de secció

25,44000 €

Altres conceptes 23,76655 €

P-39 IUC030 u Quadre de baixa tensió en centre de transformació. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació.

1.516,46 €

MT35ABT010 u Quadre de baixa tensió 1.352,67000 €
Altres conceptes 163,79000 €

P-40 IUP040 m Conductor aïllat de terra format per cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe
B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot unions realitzades amb grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat.

5,57 €

MT35WWW02 u Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 0,11700 €

MT35CUN020 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), de 16mm de 450/750 V, reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1
segons UNE-EN 5057

4,34000 €

Altres conceptes 1,11300 €

P-41 KABG3A62 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x135 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment.

456,50 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 28,43000 €

BABGVP01 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat

421,00000 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-42 SEGUR001 ud Partida de seguritat i salut en obra per a donar compliment al R.D.1627/97 de 24 d'octubre 1.872,11 €

Sense descomposició 1.872,11000 €
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ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/12/22

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,50h Oficial 1aA0121000

 €27,17h Oficial 1a paletaA0122000

 €27,17h Oficial 1a encofradorA0123000

 €27,17h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €18,63h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €27,17h Oficial 1a pintorA012D000

 €27,60h Oficial 1a manyàA012F000

 €28,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €28,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €27,17h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €24,11h Ajudant encofradorA0133000

 €24,11h Ajudant ferrallistaA0134000

 €24,11h Ajudant pintorA013D000

 €24,08h Ajudant electricistaA013H000

 €14,72h Ajudant muntadorA013M000

 €22,68h ManobreA0140000

 €23,45h Manobre especialistaA0150000

 €28,39h Oficial 1ª electricista.MO003

 €24,43h Ajudant electricista.MO102

 €23,04h Peó ordinari construccióMO113

 €19,30h Oficial 1ª paletaO0110

 €16,46h Peó ordinariO0112
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/12/22

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €2,93h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0

 €84,04h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €101,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €57,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €74,48h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €39,03h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 tC1335010

 €76,76h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €86,39h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 tC13350E0

 €6,45h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €6,36h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €37,34h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €48,87h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €1,95h Formigonera de 165 lC1705600

 €88,88h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €61,19h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €70,17h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €15,23h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €5,46h Remolinador mecànicC2003000

 €46,00u Pont per a comprovació de connexió de terra de
l'instal·lació elèctrica.

MT35TTA030
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 28/12/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,00m Tubs corrugats de polietile vermell diàmetre 160mm,
Norma UNE-EN 50086-2-4

2CORR160

 €1,86m3 AiguaB0111000

 €19,41t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,03m3 Tot-u artificialB0372000

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,25kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €76,00m3 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

B064300C

 €87,13m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B

 €95,23m3 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

B065960C

 €38,50t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €39,82t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €1,39kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,26kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,55kg Clau acerB0A31000

 €1,13u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90

 €0,72kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €276,24m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €1,45m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

B0D71130

 €3,13l DesencofrantB0DZA000

 €0,22u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1K2A1

 €11,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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)

B2RA71H0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 28/12/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,00tn Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €37,00m Reixat d'acer de 1.8 m d'alçària format per panells de
2.5 x 1.8 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1.5 mm de gruix , situats
cada 2.5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la
fixació

B6A1HMA5

 €37,00m TANCA GELOVALLB6A1HVT1

 €0,66kg Pintura a la calçB89Z2000

 €55,09t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

B9H11752

 €421,00u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

BABGVP01

 €28,43u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

BAZGC360

 €9,00m Tub de polietile per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 

BD7K3340

 €19,32u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €42,23u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mmBDW3EB00

 €0,97u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

BDY3EB00

 €1.104,26u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul
de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 73 W de potència total,flux lluminós
de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

BHN63AC6

 €210,00U  Projector LED 200w. 4000K per a exterior BHN63VL1

 €85,00m3 Formigó pobre HM-10/P/10/lFORMI

 €140,00u Junta escomesa P.E. D/C.  D.400/500-200JUNACOM01

 €61,11m³ Morter ciment 1/6M0324

 €90,36m³ Morter ciment 1/2 M-80M0325
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 28/12/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €97,50u Marc i tapa registre 42x42M0811

 €27,50h Oficial de 1ª construccióMO020

 €118,90h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.MQ02CIA020J

 €3,92h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

MQ02ROP020

 €10,38h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.MQ04DUA020B

 €14,30m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.MT01ARA010

 €59,13m³ Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central.MT10HMF011XB

 €1.352,67u Quadre de baixa tensióMT35ABT010

 €2,75m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret de 110 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada

MT35AIA070AF

 €4,53m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 16

MT35AIA080AH

 €12.689,00u Interruptor combinat magnetotèrmic-protector contra
sobretensions permanents 1250 A

MT35AMC307HG

 €198,41u Bobina de disparo a emisió de 230 VMT35AMC308HG

 €428,87u Protecció de sobretencions permanents POP 4P 4
moduls 230 V

MT35AMC309HG

 €2.711,77u Interruptor automàtic magnetotermiic tetrapolar (4P),
intensitat nominal 400A reg 320 A

MT35ASE660B

 €2.177,45u Interruptor magnetotermic + diferencial tetrapolar (4P),
intensitat nominal 160 A reg 100A, sensibilitat 300 mA

MT35ASE315JH

 €97,95u Quadre electric de proteccióMT35CGP010F

 €4,34m Cable unipolar H07Z1-K (AS), de 16mm de 450/750 V,
reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN
5057

MT35CUN020F

 €5,42m Cable unipolar RV-K, de 0,6/1 kV, de 25 mm² de
secció, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575,

MT35CUN030F

 €5,32m Cable unipolar RV, tensió assignada de 0,6/1 kV, amb
conductor d'alumini classe 2 de 120 mm² de secció

MT35CUN350C

 €8,48m Cable unipolar RV, tensió assignada de 0,6/1 kV, amb
conductor d'alumini classe 2 de 240 mm² de secció

MT35CUN350D

 €9,19m Tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure
de halògens, color verd, de 4x40 mm de diàmetre
nominal i 3 mm de gruix

MT35TPE030A

 €3,24u Grapa abraçadora per a connexió de pica.MT35TTA040
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 28/12/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,33u Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la
conductivitat de posades a terra.

MT35TTA060

 €2,81m Conductor de coure nu, de 35 mm².MT35TTC010B

 €18,00u Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge
amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i
2 m de longitud.

MT35TTE010B

 €1,17u Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a
terra.

MT35WWW020

 €0,26m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! A
SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS´´

MT35WWW030

 €0,14u Totxo massís 25x12x7P0350

 €1,50u Placa senyalitzadora protectora groga d'Endesa (
PEHD 1000 X 250 X 2,1mm) ´´ATENCIÓ CABLES
ELEC.´´

PLASENYEN

 €36,60u Caixa prefabricada de formigo 70x40x70cmPREFA

 €263,49m CANAL ACO RC50PREFAVC01

 €42,00u Bastiment i reixa Delta 50 fundició ductil
625x395x70mm, antirrobo,

R0766

 €8,00m3 Sol seleccionat (recebo)SOLSEL01



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 28/12/22

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €179,88m3 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

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,62250/R 23,450001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,62250 24,62250
Maquinària:

1,41375/R 1,950000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,41375 1,41375
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3
29,6973019,410001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

100,000000,25000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 153,60130 153,60130

0,246231,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,88378

179,88378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,03kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13585/R 27,170000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,12055/R 24,110000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,25640 0,25640
Materials:

0,014181,390000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
0,756000,720001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,77018 0,77018

0,002561,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,02914

1,02914COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.929,02u Partida alçada a justificar per excés de amidament016 Rend.: 1,000

 €300,00u Control de qualitat018 Rend.: 1,000

 €207,33u Arqueta de registre per canalitzacions de serveis de
40x40x60 cm, realitzada amb fàbrica de totxo massís
de 1/2 peu de gruix, rebut en el seu interior amb morter
de ciment 1/6 arrebossada i lliscada en el su interior,
amb marc i tapa de fosa gris col·locada amb morter
1:0,5:4, eleborada en obra amb formigonera de 165 l.
Tot muntat i instal·lat

E0404 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,04000/R 19,300002,800O0110 =xOficial 1ª paletah
46,08800/R 16,460002,800O0112 =xPeó ordinarih

Subtotal... 100,12800 100,12800
Materials:

3,3610561,110000,055M0324 =xMorter ciment 1/6m³
0,0903690,360000,001M0325 =xMorter ciment 1/2 M-80m³

97,5000097,500001,000M0811 =xMarc i tapa registre 42x42u
4,200000,1400030,000P0350 =xTotxo massís 25x12x7u

Subtotal... 105,15141 105,15141
Altres:

% 2,05279205,279001,00%0119 =S/Mitjans auxiliars%

Subtotal... 2,05279 2,05279

COST DIRECTE 207,33220
0,00%DESPESES INDIRECTES

207,33220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,14m Subministrament i instal·lació de canalització de tub
corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 110 mm de diàmetre nominal (2 Tubs x
rasa), resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

IEO010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07882/R 28,390000,038MO003 =xOficial 1ª electricista.h
0,56189/R 24,430000,023MO102 =xAjudant electricista.h
1,42848/R 23,040000,062MO113 =xPeó ordinari construccióh

Subtotal... 3,06919 3,06919
Materials:

1,7050027,500000,062MO020 =xOficial de 1ª construccióh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,11890118,900000,001MQ02CIA020J =xCamió cisterna, de 8 m³ de capacitat.h
0,199923,920000,051MQ02ROP020 =xPicó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
h

0,0726610,380000,007MQ04DUA020B =xDúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.h
0,9724014,300000,068MT01ARA010 =xSorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.m³
5,500002,750002,000MT35AIA070AF =xTub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de

doble paret de 110 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada

m

0,260000,260001,000MT35WWW030 =xCinta de senyalització de polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! A
SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS´´

m

Subtotal... 8,82888 8,82888
Altres:

% 0,2379611,898002,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,23796 0,23796

COST DIRECTE 12,13603
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,13603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,81m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2182231 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,60800/R 22,680000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,60800 13,60800

0,204121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,81212
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,81212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,02m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

K81126C2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,73672/R 27,170000,616A0122000 =xOficial 1a paletah
8,98128/R 22,680000,396A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,71800 25,71800
Materials:

4,65899179,883780,0259D070A4D1 =xMorter 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

m3

Subtotal... 4,65899 4,65899
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,642952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,01994
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,01994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,40m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

K898D620 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71700/R 27,170000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,24110/R 24,110000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,95810 2,95810
Materials:

0,397190,660000,6018B89Z2000 =xPintura a la calçkg

Subtotal... 0,39719 0,39719

0,044371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,39966
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,39966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,55u Reixa i bastiment Delta 50 V (R0766) 625x395x70mm.
Bastiment i reixa practicable (abatible) de fundició
dúctil, articulada antirrobatori, superficie antilliscant.
Cumpleix normativa UNE EN-124, classe C-250,
col.locat amb morter de ciment 1:4. Acabat amb pintura
asfaltica 

R0766V Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15100/R 27,170000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,80400/R 22,680000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,95500 14,95500
Materials:

1,5928039,820000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

42,0000042,000001,000R0766 =xBastiment i reixa Delta 50 fundició ductil
625x395x70mm, antirrobo,

u

Subtotal... 43,59280 43,59280

COST DIRECTE 58,54780
0,00%DESPESES INDIRECTES

58,54780COST EXECUCIÓ MATERIAL



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 28/12/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €124,11u Partida a justificar per cala de localització de serveis
amb mitjans manuals, carrega i transport de residus a
dipòsit autoritzat, inclòs cànnon diposit autoritzat

CATA01 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,14615/R 18,500002,0079A0121000 =xOficial 1ah
46,90000/R 23,450002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,04615 84,04615
Maquinària:

16,58000/R 16,580001,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
23,48500/R 46,970000,500C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06500 40,06500

COST DIRECTE 124,11115
0,00%DESPESES INDIRECTES

124,11115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,08u Connexió d'escomesa d'embornal a la xarxa pluvial o
residual amb realització de forat amb corona, connexió
amb junta de escomesa fabricada amb EPDM diàmetre
de 400 a 200 o de 500 a 200. Partida totalment
acabada i pel seu correcte funcionament.

CONNEX03 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07550/R 27,170000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,40200/R 22,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,47750 7,47750
Materials:

7,6000076,000000,100B064300C =xFormigó 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

m3

140,00000140,000001,000JUNACOM01 =xJunta escomesa P.E. D/C.  D.400/500-200u

Subtotal... 147,60000 147,60000

COST DIRECTE 155,07750
0,00%DESPESES INDIRECTES

155,07750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,87u Connexió a embornal. La connexió de la canonada de
200mm a la caixa d'embornal amb diàmetre 200mm, es
protegira amb formigó HM-20. El recobriment de
formigó serà de 20cm al voltant de la canonada..
Partida totalment acabada i pel seu correcte
funcionament.

CONNEX04 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

2,71700/R 27,170000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,26800/R 22,680000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,98500 4,98500
Materials:

9,8800076,000000,130B064300C =xFormigó 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

m3

Subtotal... 9,88000 9,88000

COST DIRECTE 14,86500
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,86500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,36m Subministrament i col·locació de clavegueró per
escomesa domiciliaria o embornal, de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea d'aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 200mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa per a sanejament sense
pressió, de rigidesa anular, sobre solera de formigó de
10 cm de gruix i recobert de formigo HM-10/P/10, 20
cm de gruix per sobre de la directriu del tub.

ED7K3301 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74520/R 18,630000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,90720/R 22,680000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,65240 1,65240
Materials:

9,000009,000001,000BD7K3340 =xTub de polietile per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 

m

1,2669042,230000,030BDW3EB00 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mmu
0,970000,970001,000BDY3EB00 =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=200

mm
u

14,4500085,000000,170FORMI =xFormigó pobre HM-10/P/10/lm3

Subtotal... 25,68690 25,68690

0,024791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,36409
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,36409COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,29m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com
a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

F216R243 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13400/R 22,680000,050A0140000 =xManobreh
2,34500/R 23,450000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,47900 3,47900
Maquinària:

1,65800/R 16,580000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,10193/R 101,930000,001C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 1,75993 1,75993

0,052191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,29112
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,29112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,05m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o
foprmigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

F2194JF1 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,61450/R 23,450000,410A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,61450 9,61450
Maquinària:

2,90150/R 16,580000,175C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,39152/R 57,980000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,29302 4,29302

0,144221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,05174
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,05174COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,86m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

F222142A Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,85660/R 57,980000,170C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,85660 9,85660
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COST DIRECTE 9,85660
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,85660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,60m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
i càrrega mecànica del material excavat

F2225123 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81440/R 22,680000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,81440 1,81440
Maquinària:

8,75498/R 57,980000,151C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,75498 8,75498

0,027221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,59660
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,59660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,18m3 Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a
0,6 m, amb sol seleccionat (recebo), en tongades de
gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant o corro
vibratori autopropulsat 1,5-2,5t amb compactació del 98
% PM, inclòs humectació.

F2285BRE Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,03500/R 23,450000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,03500 7,03500
Maquinària:

5,21820/R 57,980000,090C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,90300/R 39,030000,100C1335010 =xCorró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 th
1,22175/R 48,870000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 10,34295 10,34295
Materials:

0,093001,860000,050B0111000 =xAiguam3
9,600008,000001,200SOLSEL01 =xSol seleccionat (recebo)m3

Subtotal... 9,69300 9,69300
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0,105531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,17648
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,17648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,66m3 Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a
1,1 m, amb sol seleccionat (recebo), en tongades de
gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant o corro
vibratori autopropulsat 1,5-2,5t amb compactació del 98
% PM, inclòs humectació.

F2285BRG Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,03500/R 23,450000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,03500 7,03500
Maquinària:

5,21820/R 57,980000,090C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,87000/R 6,450000,600C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
1,27200/R 6,360000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
1,46610/R 48,870000,030C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 11,82630 11,82630
Materials:

0,093001,860000,050B0111000 =xAiguam3
9,600008,000001,200SOLSEL01 =xSol seleccionat (recebo)m3

Subtotal... 9,69300 9,69300

0,105531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,65983
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,65983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,03m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

F2R35067 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,03272/R 37,340000,108C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 4,03272 4,03272

COST DIRECTE 4,03272
0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,03272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,55m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

F2R54267 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,54730/R 37,340000,095C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 3,54730 3,54730

COST DIRECTE 3,54730
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,54730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,95m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
mescla bituminosa o 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)

F2RA71H0 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,9500011,000001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat 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)

t

Subtotal... 15,95000 15,95000

COST DIRECTE 15,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,0000010,000001,300B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

tn

Subtotal... 13,00000 13,00000
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COST DIRECTE 13,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €302,71u Canal+Reixa RC50 Benito (o similar) per a embornal
de recollida d'aigües de 98x55x40 cm, fixada amb
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm i laterals
replanats. Inclou sistema de fixació entre canal i reixa.

FD5IMBO7 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,01900/R 27,170000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
15,87600/R 22,680000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,89500 34,89500
Materials:

3,8000076,000000,050B064300C =xFormigó 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

m3

36,600000,000PREFA =xCaixa prefabricada de formigo 70x40x70cmu
263,49000263,490001,000PREFAVC01 =xCANAL ACO RC50m

Subtotal... 267,29000 267,29000

0,523431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 302,70842
0,00%DESPESES INDIRECTES

302,70842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,40m Subministrament i col·locació de 2 tubs corrugats de
polietile vermell canalflex doble capa (DP lleuger),
Norma UNE-EN 50086-2-4. i realització de prisma de
formigó de 0,50 X 0,27 m, recobriment protector
exterior per a tub de polietile de diàmetre 110 mm,amb
formigó HM-10/P/10 de recobriment. Inclòs cinta
senyalitzadora PE.

FD95TTT2 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17360/R 27,170000,080A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,81440/R 22,680000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,98800 3,98800
Materials:

3,150003,000001,0502CORR160 =xTubs corrugats de polietile vermell diàmetre 160mm,
Norma UNE-EN 50086-2-4

m

10,2000085,000000,120FORMI =xFormigó pobre HM-10/P/10/lm3
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Subtotal... 13,35000 13,35000

0,059821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,39782
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,39782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,65m Col·locació de placa senyalitzadora protectora
metàl·lica de color, de 20cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa entre mig de la sorra 

FDGZENDE Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14720/R 14,720000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,14720 0,14720
Materials:

1,500001,500001,000PLASENYEN =xPlaca senyalitzadora protectora groga d'Endesa (
PEHD 1000 X 250 X 2,1mm) ´´ATENCIÓ CABLES
ELEC.´´

u

Subtotal... 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,64720
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,64720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,64u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 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 formigó
HM-10/P/10 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.

FDK282C9 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,92500/R 27,170002,500A0122000 =xOficial 1a paletah
27,21600/R 22,680001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 95,14100 95,14100
Materials:

0,001861,860000,001B0111000 =xAiguam3
0,37651117,660000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

10,559010,2200047,9955B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

4,2500085,000000,050FORMI =xFormigó pobre HM-10/P/10/lm3
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8,88626179,883780,0494D070A4D1 =xMorter 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

m3

Subtotal... 24,07364 24,07364

1,427121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,64175
0,00%DESPESES INDIRECTES

120,64175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,19u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50950/R 27,170000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,93800/R 22,680000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,44750 17,44750
Materials:

0,1617038,500000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

19,3200019,320001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 19,48170 19,48170

0,261711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,19091
0,00%DESPESES INDIRECTES

37,19091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,45m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

G2143301 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,07200/R 22,680000,400A0140000 =xManobreh
10,31800/R 23,450000,440A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,39000 19,39000
Maquinària:

3,64760/R 16,580000,220C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
6,12652/R 84,040000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 9,77412 9,77412
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0,290851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,45497
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,45497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,85m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219Q105 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92500/R 18,500000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,92500 0,92500
Maquinària:

0,91380/R 15,230000,060C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,91380 0,91380

0,013881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,85268
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,85268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,19m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

G38515G1 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,93800/R 22,680000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,93800 7,93800
Materials:

97,1346095,230001,020B065960C =xFormigó 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

m3

Subtotal... 97,13460 97,13460

0,119071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,19167
0,00%DESPESES INDIRECTES

105,19167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,43kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

G38B3101 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19019/R 27,170000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
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0,19288/R 24,110000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,38307 0,38307
Materials:

0,008341,390000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
1,029141,029141,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,03748 1,03748

0,005751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,42630
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,42630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,39m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a
riostres i basaments

G38D2001 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,22650/R 27,170000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh
10,84950/R 24,110000,450A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 23,07600 23,07600
Materials:

0,126001,260000,100B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,232661,550000,1501B0A31000 =xClau acerkg
1,399200,400003,498B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,52486276,240000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,595001,450001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per

a 10 usos
m2

0,093903,130000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,97162 3,97162

0,346141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,39376
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,39376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,67m Reixat d'acer de 1.8 m d'alçària format per panells de
2.5 x 1.8 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1.5 mm de gruix , situats
cada 2.5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la
fixació , col·locat mecànicament al suport

G6A1HMA5 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02000/R 28,080000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,68000/R 14,720000,250A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 10,70000 10,70000
Materials:

1,808001,130001,600B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
37,000000,000B6A1HMA5 =xReixat d'acer de 1.8 m d'alçària format per panells de

2.5 x 1.8 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1.5 mm de gruix , situats
cada 2.5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la
fixació

m

37,0000037,000001,000B6A1HVT1 =xTANCA GELOVALLm

Subtotal... 38,80800 38,80800

0,160501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,66850
0,00%DESPESES INDIRECTES

49,66850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,19m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

G931201J Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95256/R 22,680000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,95256 0,95256
Maquinària:

1,26616/R 74,480000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,98697/R 86,390000,023C13350E0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 th
0,24435/R 48,870000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 3,49748 3,49748
Materials:

0,093001,860000,050B0111000 =xAiguam3
21,6360018,030001,200B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 21,72900 21,72900

0,014291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,19333
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,19333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,52m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, remolinat mecànic

G9GA5U47 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,17889/R 27,170000,117A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,53600/R 22,680000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,71489 7,71489
Maquinària:

2,93304/R 88,880000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh
0,27300/R 5,460000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 3,20604 3,20604
Materials:

91,4865087,130001,050B064E26B =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 91,48650 91,48650

0,115721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,52315
0,00%DESPESES INDIRECTES

102,52315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,15t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 Surf B 50/70D amb un gruix de 5 cm., amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada. Inclou pp. de regs, estesa i
compactació

G9H11752 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43472/R 27,170000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,63296/R 22,680000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,06768 2,06768
Maquinària:

0,76760/R 76,760000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,48952/R 61,190000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,70170/R 70,170000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 1,95882 1,95882
Materials:

55,0900055,090001,000B9H11752 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

t

Subtotal... 55,09000 55,09000

0,031021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,14752
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,14752COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €228,53u Projector LED 200w. 4000K per a exterior de distribució
simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul LED, aïllament elèctric de classe I, grau
de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l' extrem del suport. Inclou pp. de
material auxiliar per l'instal·lació. Inclou retirada del
projectors existents

GHN63AC6 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,82800/R 28,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,42800/R 24,080000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,25600 18,25600
Materials:

210,00000210,000001,000BHN63VL1 =x Projector LED 200w. 4000K per a exterior U

Subtotal... 210,00000 210,00000

0,273841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 228,52984
0,00%DESPESES INDIRECTES

228,52984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,00u Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula
mural, de caixa de protecció, per aparamenta electrica
per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada
resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, i preparada
per connexió de servei subterrània. Totalment
muntada, connexionada i provada.

IEC010 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,38103/R 28,390000,577MO003 =xOficial 1ª electricista.h
14,09611/R 24,430000,577MO102 =xAjudant electricista.h

Subtotal... 30,47714 30,47714
Materials:

97,9500097,950001,000MT35CGP010F =xQuadre electric de proteccióu

Subtotal... 97,95000 97,95000
Altres:

% 2,56854128,427002,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 2,56854 2,56854

COST DIRECTE 130,99568
0,00%DESPESES INDIRECTES

130,99568COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,65m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).
Inclús accessoris i elements de subjecció.

IEH012 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,64662/R 28,390000,058MO003 =xOficial 1ª electricista.h
1,41694/R 24,430000,058MO102 =xAjudant electricista.h

Subtotal... 3,06356 3,06356
Materials:

5,420005,420001,000MT35CUN030F =xCable unipolar RV-K, de 0,6/1 kV, de 25 mm² de
secció, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575,

m

Subtotal... 5,42000 5,42000
Altres:

% 0,169678,483502,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,16967 0,16967

COST DIRECTE 8,65323
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,65323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,26u Pont per a comprovació de connexió de terra de
l'instal·lació elèctrica. Tot muntat i instal·lat 

IEP020 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17632/R 28,390000,288MO003 =xOficial 1ª electricista.h

Subtotal... 8,17632 8,17632
Maquinària:

46,00000/R 46,000001,000MT35TTA030 =xPont per a comprovació de connexió de terra de
l'instal·lació elèctrica.

u

Subtotal... 46,00000 46,00000
Altres:

% 1,0835354,176502,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 1,08353 1,08353

COST DIRECTE 55,25985
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,25985COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €39,45u Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de
longitud. El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós. Tot muntat i instal·lat 

IEP021 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17632/R 28,390000,288MO003 =xOficial 1ª electricista.h
7,03584/R 24,430000,288MO102 =xAjudant electricista.h
0,02304/R 23,040000,001MO113 =xPeó ordinari construccióh

Subtotal... 15,23520 15,23520
Materials:

3,240003,240001,000MT35TTA040 =xGrapa abraçadora per a connexió de pica.u
0,330000,330001,000MT35TTA060 =xSac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la

conductivitat de posades a terra.
u

0,702502,810000,250MT35TTC010B =xConductor de coure nu, de 35 mm².m
18,0000018,000001,000MT35TTE010B =xElèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge

amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i
2 m de longitud.

u

1,170001,170001,000MT35WWW020 =xMaterial auxiliar per a instal·lacions de connexió a
terra.

u

Subtotal... 23,44250 23,44250
Altres:

% 0,7735538,677502,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,77355 0,77355

COST DIRECTE 39,45125
0,00%DESPESES INDIRECTES

39,45125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.232,70u Interruptor magnetotèrmic-diferencial, poder de tall 16
kA, tetrapolar (4P), intensitat nominal 160 A regulat a
100 A, amb bloc diferencial instantani, sensibilitat 300
mA. Totalment muntat, connexionat i provat.

IEX050 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,46956/R 28,390000,404MO003 =xOficial 1ª electricista.h

Subtotal... 11,46956 11,46956
Materials:

2.177,450002.177,450001,000MT35ASE315JH =xInterruptor magnetotermic + diferencial tetrapolar (4P),
intensitat nominal 160 A reg 100A, sensibilitat 300 mA

u

Subtotal... 2.177,45000 2.177,45000
Altres:

% 43,778392.188,919502,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 43,77839 43,77839

COST DIRECTE 2.232,69795
0,00%DESPESES INDIRECTES
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2.232,69795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14.027,01u Subministrament i instal·lació d'interruptor combinat
magnetotèrmic-protector contra sobretensions
permanents, format per interruptor automàtic
magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 1250
A, poder de tall 50 kA, corba de 8 a 12 x In, inclou
bobina de disparo a emissió i protector contra
sobretensions permanents, 4p 4 moduls 230V .
Totalment muntat, connexionat i provat.

IEX077 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,56370/R 28,390000,830MO003 =xOficial 1ª electricista.h
11,57982/R 24,430000,474MO102 =xAjudant electricista.h

Subtotal... 35,14352 35,14352
Materials:

12.689,0000012.689,000001,000MT35AMC307HG =xInterruptor combinat magnetotèrmic-protector contra
sobretensions permanents 1250 A

u

198,41000198,410001,000MT35AMC308HG =xBobina de disparo a emisió de 230 Vu
428,87000428,870001,000MT35AMC309HG =xProtecció de sobretencions permanents POP 4P 4

moduls 230 V
u

Subtotal... 13.316,28000 13.316,28000
Altres:

% 253,7800012.689,000002,00MT35AMC307HG
%UMA2%1

=S/Mitjants auxiliars%

% 3,96820198,410002,00MT35AMC308HG
%UMA2%2

=S/Mitjants auxiliars%

% 8,57740428,870002,00MT35AMC309HG
%UMA2%3

=S/Mitjants auxiliars%

% 0,4712723,563502,00MO003%UMA2%
4

=S/Mitjants auxiliars%

% 0,2316011,580002,00MO102%UMA2%
5

=S/Mitjants auxiliars%

% 408,5535613.618,452003,00%CI3% =S/Costos indirectesU

Subtotal... 675,58203 675,58203

COST DIRECTE 14.027,00555
0,00%DESPESES INDIRECTES

14.027,00555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.988,42u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 400A regulat a 320 A.Totalment
muntat, connexionat i provat.

IEX202 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,64588/R 28,390000,692MO003 =xOficial 1ª electricista.h

Subtotal... 19,64588 19,64588
Materials:
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198,41000198,410001,000MT35AMC308HG =xBobina de disparo a emisió de 230 Vu

2.711,770002.711,770001,000MT35ASE660B =xInterruptor automàtic magnetotermiic tetrapolar (4P),
intensitat nominal 400A reg 320 A

u

Subtotal... 2.910,18000 2.910,18000
Altres:

% 58,596522.929,826002,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 58,59652 58,59652

COST DIRECTE 2.988,42240
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.988,42240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,57m Línia subterrània de distribució de baixa tensió en
canalització entubada sota calçada, formada per 3
cables unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 240
mm² de secció, 1 cable unipolar RV, amb conductor
d'alumini, de 120 mm² de secció, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè
de doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre solera de formigó no estructural
HM-15/B/20/X0 de 5 cm d'espessor i posterior
reomplert amb el mateix formigó fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada; i canalització
per a telecomunicacions composta de tetratub de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de
halògens, color verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal
i 3 mm de gruix format per quatre tubs iguals, units
entre si, amb la paret interior estriada longitudinalment i
recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de
senyalització. El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

IUB025 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,03736/R 28,390000,424MO003 =xOficial 1ª electricista.h
8,99024/R 24,430000,368MO102 =xAjudant electricista.h
1,19808/R 23,040000,052MO113 =xPeó ordinari construccióh

Subtotal... 22,22568 22,22568
Materials:

1,4300027,500000,052MO020 =xOficial de 1ª construccióh
3,8434559,130000,065MT10HMF011XB =xFormigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central.m³
9,060004,530002,000MT35AIA080AH =xTub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de

doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 16

m

5,320005,320001,000MT35CUN350C =xCable unipolar RV, tensió assignada de 0,6/1 kV, amb
conductor d'alumini classe 2 de 120 mm² de secció

m

25,440008,480003,000MT35CUN350D =xCable unipolar RV, tensió assignada de 0,6/1 kV, amb
conductor d'alumini classe 2 de 240 mm² de secció

m

9,190009,190001,000MT35TPE030A =xTetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure
de halògens, color verd, de 4x40 mm de diàmetre
nominal i 3 mm de gruix

m
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0,520000,260002,000MT35WWW030 =xCinta de senyalització de polietilè, de 150 mm

d'amplada, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! A
SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS´´

m

Subtotal... 54,80345 54,80345
Altres:

% 1,5405877,029002,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 1,54058 1,54058

COST DIRECTE 78,56971
0,00%DESPESES INDIRECTES

78,56971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.516,46u Quadre de baixa tensió en centre de transformació.
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació.

IUC030 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

72,05382/R 28,390002,538MO003 =xOficial 1ª electricista.h
62,00334/R 24,430002,538MO102 =xAjudant electricista.h

Subtotal... 134,05716 134,05716
Materials:

1.352,670001.352,670001,000MT35ABT010 =xQuadre de baixa tensióu

Subtotal... 1.352,67000 1.352,67000
Altres:

% 29,734541.486,727002,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 29,73454 29,73454

COST DIRECTE 1.516,46170
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.516,46170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,57m Conductor aïllat de terra format per cable unipolar
H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 16
mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic
a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot unions
realitzades amb grapes i borns d'unió. Totalment
muntat, connexionat i provat. 

IUP040 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53941/R 28,390000,019MO003 =xOficial 1ª electricista.h
0,46417/R 24,430000,019MO102 =xAjudant electricista.h

Subtotal... 1,00358 1,00358
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,340004,340001,000MT35CUN020F =xCable unipolar H07Z1-K (AS), de 16mm de 450/750 V,

reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN
5057

m

0,117001,170000,100MT35WWW020 =xMaterial auxiliar per a instal·lacions de connexió a
terra.

u

Subtotal... 4,45700 4,45700
Altres:

% 0,109215,460502,00%CD2% =S/Costos directes complementaris%

Subtotal... 0,10921 0,10921

COST DIRECTE 5,56979
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,56979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,50u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 60x135 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment.

KABG3A62 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90000/R 27,600000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,90000 6,90000
Materials:

421,00000421,000001,000BABGVP01 =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

u

28,4300028,430001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 449,43000 449,43000

0,172502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 456,50250
0,00%DESPESES INDIRECTES

456,50250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.872,11ud Partida de seguritat i salut en obra per a donar
compliment al R.D.1627/97 de 24 d'octubre

SEGUR001 Rend.: 1,000P- 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 28/12/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,23m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical
exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius,
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans

481R1625 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

13,8121213,812121,000K2182231 =xRepicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m2

31,0199431,019941,000K81126C2 =xArrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

m2

3,399663,399661,000K898D620 =xPintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

m2

Subtotal... 48,23172 48,23172

COST DIRECTE 48,23172
0,00%DESPESES INDIRECTES

48,23172COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 1Data:

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida a justificar per cala de localització de serveis amb mitjans manuals, carrega i transport de residus a dipòsit
autoritzat, inclòs cànnon diposit autoritzat

1 CATA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
OBRA CIVIL INSTAL·LACIONSTITOL 3 02
DEMOLICIONSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa canalització davant trafos 60,000 2,000 120,000

C#*D#*E#*F#2 Rassa pontejat trafos 25,000 2,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 170,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o foprmigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

2 F2194JF1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa canalització davant trafos 60,000 0,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 Rasa pontejat trafos 25,000 0,800 20,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de mescla bituminosa o 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)

3 F2RA71H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa canalització davant trafos 60,000 0,500 0,150 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#2 Rasa pontejat trafos 25,000 0,800 0,200 1,000 4,000

P PERORIGEN(G1:G4.C5  )5 Esponjament 20,000 1,700

TOTAL AMIDAMENT 10,200

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4 F2R54267

EUR



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 2Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa canalització davant trafos 60,000 0,500 0,150 1,000 4,500

C#*D#*E#*F#2 Rasa pontejat trafos 25,000 0,800 0,200 1,000 4,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 Esponjament 20,000 1,700

TOTAL AMIDAMENT 10,200

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
OBRA CIVIL INSTAL·LACIONSTITOL 3 02
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 0,400 1,000 3,000 66,000

C#*D#*E#*F#2 50,000 0,400 1,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 45,000 0,400 1,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 Rasa pontejat trafos 25,000 0,800 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 Arquetes -,6 0,400 1,000 24,000 -5,76

TOTAL AMIDAMENT 156,240

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a 1,1 m, amb sol seleccionat (recebo), en tongades de gruix de fins a
20 cm, utilitzant picó vibrant o corro vibratori autopropulsat 1,5-2,5t amb compactació del 98 % PM, inclòs humectació.

2 F2285BRG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 0,400 0,500 3,000 33,000

C#*D#*E#*F#2 50,000 0,400 0,500 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 45,000 0,400 0,500 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3 F2R35067

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 0,400 1,000 3,000 66,000

C#*D#*E#*F#2 50,000 0,400 1,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 45,000 0,400 1,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 Rasa pontejat trafos 25,000 0,800 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 Arquetes -,6 0,400 1,000 24,000 -5,76

P PERORIGEN(G1:G5.C6  )6 Esponjament 20,000

EUR



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 3Data:

TOTAL AMIDAMENT 156,240

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

4 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 0,400 1,000 3,000 66,000

C#*D#*E#*F#2 50,000 0,400 1,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 45,000 0,400 1,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#4 Rasa pontejat trafos 25,000 0,800 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 Arquetes -,6 0,400 1,000 24,000 -5,76

P PERORIGEN(G1:G5,C6  )6 Esponjament 20,000 31,248

TOTAL AMIDAMENT 187,488

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
OBRA CIVIL INSTAL·LACIONSTITOL 3 02
CANALITZACIÓTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col·locació de 2 tubs corrugats de polietile vermell canalflex doble capa (DP lleuger), Norma UNE-EN
50086-2-4. i realització de prisma de formigó de 0,50 X 0,27 m, recobriment protector exterior per a tub de polietile de
diàmetre 110 mm,amb  formigó HM-10/P/10 de recobriment. Inclòs cinta senyalitzadora PE.

1 FD95TTT2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 3,000 165,000

C#*D#*E#*F#2 50,000 2,000 100,000

C#*D#*E#*F#3 45,000 2,000 90,000

C#*D#*E#*F#4 Pont trafos 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 385,000

m Col·locació de placa senyalitzadora protectora metàl·lica de color, de 20cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa entre
mig de la sorra 

2 FDGZENDE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
OBRA CIVIL INSTAL·LACIONSTITOL 3 02
ARQUETESTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 4Data:

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,600 0,600 1,000 29,000 10,440

TOTAL AMIDAMENT 10,440

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 F2R35067

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,600 0,600 1,000 29,000 10,440

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Esponjament 20,000 2,088

TOTAL AMIDAMENT 12,528

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

3 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,600 0,600 1,000 29,000 10,440

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Esponjament 20,000 2,088

TOTAL AMIDAMENT 12,528

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 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 formigó HM-10/P/10 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

4 FDK282C9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

5 FDKZ3154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
OBRA CIVIL INSTAL·LACIONSTITOL 3 02
ARMARISTITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 5Data:

m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter
sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

1 481R1625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,400 0,450 2,000 9,000 11,340

C#*D#*E#*F#2 1,400 0,850 1,200 9,000 12,852

C#*D#*E#*F#3 0,850 0,450 1,000 9,000 3,443

TOTAL AMIDAMENT 27,635

u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x135 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment.

2 KABG3A62

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
PAVIMENTSPAVIMENTSTITOL 3 03
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

1 F2225123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ESCOMESA EMBORNAL

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,400 15,000 5,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

2 F2R35067

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ESCOMESA EMBORNAL

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,400 15,000 5,000 30,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 Esponjament 20,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

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

3 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ESCOMESA EMBORNAL

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,400 15,000 5,000 30,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 Percentatge "A origen" 20,000 6,000

EUR



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 6Data:

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a 0,6 m, amb sol seleccionat (recebo), en tongades de gruix de fins a
20 cm, utilitzant picó vibrant o corro vibratori autopropulsat 1,5-2,5t amb compactació del 98 % PM, inclòs humectació.

4 F2285BRE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,600 0,400 15,000 5,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
PAVIMENTSPAVIMENTSTITOL 3 03
EMBORNALS I CANONADA PLUVIALSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Canal+Reixa RC50 Benito (o similar) per a embornal de recollida d'aigües de 98x55x40 cm, fixada amb formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm i laterals replanats. Inclou sistema de fixació entre canal i reixa.

1 FD5IMBO7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Connexió a embornal. La connexió de la canonada de 200mm a la caixa d'embornal amb diàmetre 200mm, es protegira
amb formigó HM-20. El recobriment de formigó serà de 20cm al voltant de la canonada.. Partida totalment acabada i pel
seu correcte funcionament.

2 CONNEX04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ESCOMESA EMBORNAL

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Subministrament i col·locació de clavegueró per escomesa domiciliaria o embornal, de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa per a sanejament sense pressió, de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i recobert de
formigo HM-10/P/10,  20 cm de gruix per sobre de la directriu del tub.

3 ED7K3301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ESCOMESA EMBORNAL

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 7Data:

u Connexió d'escomesa d'embornal a la xarxa pluvial o residual amb realització de forat amb corona, connexió amb junta de
escomesa fabricada amb EPDM diàmetre de 400 a 200 o de 500 a 200. Partida totalment acabada i pel seu correcte
funcionament.

4 CONNEX03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ESCOMESA EMBORNAL

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
PAVIMENTSPAVIMENTSTITOL 3 03
SUBBASE I PAVIMENTTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 Surf B 50/70D amb un gruix de 5 cm., amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. Inclou pp. de regs,
estesa i compactació

1 G9H11752

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.470,000 1.470,000

TOTAL AMIDAMENT 1.470,000

m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM2 G931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 152,000 152,000

TOTAL AMIDAMENT 152,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
PAVIMENTSPAVIMENTSTITOL 3 03
PAVIMENT VORERATITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora,
remolinat mecànic

1 G9GA5U47

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 0,800 0,150 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCA PERIMETRALTITOL 3 04

EUR



ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 8Data:

ENDERROCSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

1 G2143301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,000 0,300 1,200 17,280

TOTAL AMIDAMENT 17,280

m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 F216R243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3 F2R54267

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,000 0,300 1,200 17,280

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Volumen 20,000 3,456

TOTAL AMIDAMENT 20,736

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de mescla bituminosa o 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)

4 F2RA71H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,000 0,300 1,200 17,280

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Percentatge "A origen" 20,000 3,456

TOTAL AMIDAMENT 20,736

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCA PERIMETRALTITOL 3 04
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 F222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 0,400 0,400 8,000

C#*D#*E#*F#2 310,000 0,400 0,200 24,800

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 9Data:

TOTAL AMIDAMENT 32,800

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

2 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 0,400 0,400 8,000

C#*D#*E#*F#2 310,000 0,400 0,200 24,800

P PERORIGEN(G1:G3, C
4)

4 Esponjament 20,000 6,560

TOTAL AMIDAMENT 39,360

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3 F2R35067

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 0,400 0,400 8,000

C#*D#*E#*F#2 310,000 0,400 0,200 24,800

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Esponjament 20,000 6,560

TOTAL AMIDAMENT 39,360

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCA PERIMETRALTITOL 3 04
PEU DE FORMIGÓTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a riostres i basaments1 G38D2001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 0,200 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 310,000 0,400 124,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2 G38B3101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 360,000 5,500 1.980,000

TOTAL AMIDAMENT 1.980,000

m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

3 G38515G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 0,400 0,400 8,000

C#*D#*E#*F#2 310,000 0,400 0,400 49,600

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:27/12/22 10Data:

TOTAL AMIDAMENT 57,600

PRESSUPOST  001OBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TANCA PERIMETRALTITOL 3 04
TANCA METAL·LICATITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Reixat d'acer de 1.8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1.8 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de
50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1.5
mm de gruix , situats cada 2.5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a
realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport

1 G6A1HMA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 220,000 220,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 02
CABLESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota calçada, formada per 3 cables unipolars RV,
amb conductor d'alumini, de 240 mm² de secció, 1 cable unipolar RV, amb conductor d'alumini, de 120 mm² de secció, sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a
compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre solera de formigó no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm
d'espessor i posterior reomplert amb el mateix formigó fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; i
canalització per a telecomunicacions composta de tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens,
color verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb la paret
interior estriada longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització. El preu no inclou
l'excavació ni el reblert principal.

1 IUB025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

S C#*D#*E#*F#1 CT ENDESA - CM 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de
subjecció.

2 IEH012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SQ0-I0 4,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 SQ1-F1 4,000 67,000

C#*D#*E#*F#3 H0-H1 4,000 34,000

C#*D#*E#*F#4 SQ2-F2 4,000 61,000

C#*D#*E#*F#5 SQ3-F3 4,000 61,000

C#*D#*E#*F#6 SQ4-F4 4,000 56,000

EUR
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C#*D#*E#*F#7 SQ5-F5 4,000 54,000

C#*D#*E#*F#8 SQ6-F6 4,000 52,000

C#*D#*E#*F#9 SQ7-F7 4,000 2,000

S C#*D#*E#*F#10 SQ8-F8 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 1.676,000

m Conductor aïllat de terra format per cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot unions realitzades amb grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat. 

3 IUP040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SQ0-I0 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 SQ1-F1 1,000 67,000

C#*D#*E#*F#3 H0-H1 1,000 34,000

C#*D#*E#*F#4 SQ2-F2 1,000 61,000

C#*D#*E#*F#5 SQ3-F3 1,000 61,000

C#*D#*E#*F#6 SQ4-F4 1,000 56,000

C#*D#*E#*F#7 SQ5-F5 1,000 54,000

C#*D#*E#*F#8 SQ6-F6 1,000 52,000

C#*D#*E#*F#9 SQ7-F7 1,000 2,000

S C#*D#*E#*F#10 SQ8-F8 1,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 419,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 02
ELECTRICITATTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Quadre de baixa tensió en centre de transformació. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.1 IUC030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

S C#*D#*E#*F#1 QGPD-IGA 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, de caixa de protecció, per aparamenta electrica per una
envoltant aïllant, precintable, autoventilada resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, i preparada per connexió de servei
subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada.

2 IEC010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

S C#*D#*E#*F#1 SQ-8 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Subministrament i instal·lació d'interruptor combinat magnetotèrmic-protector contra sobretensions permanents, format per
interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 1250 A, poder de tall 50 kA, corba de 8 a 12 x In,
inclou bobina de disparo a emissió i protector contra sobretensions permanents, 4p 4 moduls 230V . Totalment muntat,
connexionat i provat.

3 IEX077

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

S C#*D#*E#*F#1 QGPD-IGA 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 400A regulat a 320 A.Totalment muntat,
connexionat i provat.

4 IEX202

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

S C#*D#*E#*F#1 QGPD - RONDA PONENT 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor magnetotèrmic-diferencial, poder de tall 16 kA, tetrapolar (4P), intensitat nominal 160 A regulat a 100 A, amb
bloc diferencial instantani, sensibilitat 300 mA. Totalment muntat, connexionat i provat.

5 IEX050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SQ0 1,000

C#*D#*E#*F#2 SQ1 1,000

C#*D#*E#*F#3 SQ2 1,000

C#*D#*E#*F#4 SQ3 1,000

C#*D#*E#*F#5 SQ4 1,000

C#*D#*E#*F#6 SQ5 1,000

C#*D#*E#*F#7 SQ6 1,000

C#*D#*E#*F#8 SQ7 1,000

S C#*D#*E#*F#9 SQ8 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. Tot muntat i instal·lat 6 IEP020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SQ0 1,000

C#*D#*E#*F#2 SQ1 1,000

C#*D#*E#*F#3 SQ2 1,000

C#*D#*E#*F#4 SQ3 1,000

C#*D#*E#*F#5 SQ4 1,000

C#*D#*E#*F#6 SQ5 1,000

C#*D#*E#*F#7 SQ6 1,000

C#*D#*E#*F#8 SQ7 1,000

S C#*D#*E#*F#9 SQ8 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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u Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud. El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Tot
muntat i instal·lat 

7 IEP021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 SQ0 1,000

C#*D#*E#*F#2 SQ1 1,000

C#*D#*E#*F#3 SQ2 1,000

C#*D#*E#*F#4 SQ3 1,000

C#*D#*E#*F#5 SQ4 1,000

C#*D#*E#*F#6 SQ5 1,000

C#*D#*E#*F#7 SQ6 1,000

C#*D#*E#*F#8 SQ7 1,000

S C#*D#*E#*F#9 SQ8 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Substitució de projector H.M. 400w. per projector LED 200w. 4000K per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul LED, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport. Inclou pp. de material auxiliar per l'instal·lació

1 GHN63AC6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

PRESSUPOST  001OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Partida de seguritat i salut en obra per a donar compliment al R.D.1627/97 de 24 d'octubre1 SEGUR001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Data: 27/12/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 CATA01 u Partida a justificar per cala de localització de serveis amb mitjans
manuals, carrega i transport de residus a dipòsit autoritzat, inclòs
cànnon diposit autoritzat (P - 2)

124,11 10,000 1.241,10

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.241,10

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS

Titol 4 01 DEMOLICIONS

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 22)

1,85 170,000 314,50

2 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o foprmigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió

(P - 7)

14,05 50,000 702,50

3 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de mescla
bituminosa o 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 - 14)

15,95 10,200 162,69

4 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 13)

3,55 10,200 36,21

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 1.215,90

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS

Titol 4 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 8)

9,86 156,240 1.540,53

2 F2285BRG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a 1,1 m, amb sol
seleccionat (recebo), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picó vibrant o corro vibratori autopropulsat 1,5-2,5t amb compactació
del 98 % PM, inclòs humectació.

(P - 11)

28,66 71,000 2.034,86

3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)

4,03 156,240 629,65

4 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

13,00 187,488 2.437,34

EUR
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PRESSUPOST Data: 27/12/22 Pàg.: 2

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 6.642,38

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS

Titol 4 03 CANALITZACIÓ

1 FD95TTT2 m Subministrament i col·locació de 2 tubs corrugats de polietile vermell
canalflex doble capa (DP lleuger), Norma UNE-EN 50086-2-4. i
realització de prisma de formigó de 0,50 X 0,27 m, recobriment
protector exterior per a tub de polietile de diàmetre 110 mm,amb
formigó HM-10/P/10 de recobriment. Inclòs cinta senyalitzadora PE.

(P - 17)

17,40 385,000 6.699,00

2 FDGZENDE m Col·locació de placa senyalitzadora protectora metàl·lica de color, de
20cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa entre mig de la sorra (P
- 18)

1,65 30,000 49,50

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 6.748,50

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS

Titol 4 04 ARQUETES

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 8)

9,86 10,440 102,94

2 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)

4,03 12,528 50,49

3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

13,00 12,528 162,86

4 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 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 formigó
HM-10/P/10 de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.

(P - 19)

120,64 29,000 3.498,56

5 FDKZ3154 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 20)

37,19 29,000 1.078,51

TOTAL Titol 4 01.01.02.04 4.893,36

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 02 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS

Titol 4 05 ARMARIS

EUR
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PRESSUPOST Data: 27/12/22 Pàg.: 3

1 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb
arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3
m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
(P - 1)

48,23 27,635 1.332,84

2 KABG3A62 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra
de 60x135 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment. (P - 41)

456,50 9,000 4.108,50

TOTAL Titol 4 01.01.02.05 5.441,34

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 PAVIMENTSPAVIMENTS

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 9)

10,60 30,000 318,00

2 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)

4,03 36,000 145,08

3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

13,00 36,000 468,00

4 F2285BRE m3 Rebliment i piconatge de rasa d'una amplaria inferior a 0,6 m, amb sol
seleccionat (recebo), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picó vibrant o corro vibratori autopropulsat 1,5-2,5t amb compactació
del 98 % PM, inclòs humectació.

(P - 10)

27,18 18,000 489,24

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 1.420,32

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 PAVIMENTSPAVIMENTS

Titol 4 02 EMBORNALS I CANONADA PLUVIALS

1 FD5IMBO7 u Canal+Reixa RC50 Benito (o similar) per a embornal de recollida
d'aigües de 98x55x40 cm, fixada amb formigó HM-20/P/20/I, sobre
solera de 15 cm i laterals replanats. Inclou sistema de fixació entre
canal i reixa.

(P - 16)

302,71 10,000 3.027,10

2 CONNEX04 u Connexió a embornal. La connexió de la canonada de 200mm a la
caixa d'embornal amb diàmetre 200mm, es protegira amb formigó
HM-20. El recobriment de formigó serà de 20cm al voltant de la
canonada.. Partida totalment acabada i pel seu correcte
funcionament. (P - 4)

14,87 5,000 74,35

EUR
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3 ED7K3301 m Subministrament i col·locació de clavegueró per escomesa domiciliaria
o embornal, de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 200mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa per a sanejament sense pressió, de
rigidesa anular, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i recobert
de formigo HM-10/P/10, 20 cm de gruix per sobre de la directriu del
tub. (P - 5)

27,36 5,000 136,80

4 CONNEX03 u Connexió d'escomesa d'embornal a la xarxa pluvial o residual amb
realització de forat amb corona, connexió amb junta de escomesa
fabricada amb EPDM diàmetre de 400 a 200 o de 500 a 200. Partida
totalment acabada i pel seu correcte funcionament. (P - 3)

155,08 5,000 775,40

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 4.013,65

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 PAVIMENTSPAVIMENTS

Titol 4 03 SUBBASE I PAVIMENT

1 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 Surf B
50/70D amb un gruix de 5 cm., amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada. Inclou pp. de regs, estesa i compactació (P - 29)

59,15 1.470,000 86.950,50

2 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 27)

26,19 152,000 3.980,88

TOTAL Titol 4 01.01.03.03 90.931,38

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 03 PAVIMENTSPAVIMENTS

Titol 4 04 PAVIMENT VORERA

1 G9GA5U47 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, remolinat mecànic (P - 28)

102,52 3,000 307,56

TOTAL Titol 4 01.01.03.04 307,56

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 TANCA PERIMETRAL

Titol 4 01 ENDERROCS

1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 21)

29,45 17,280 508,90

2 F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

5,29 55,000 290,95

3 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 13)

3,55 20,736 73,61

EUR
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4 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de mescla
bituminosa o 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 - 14)

15,95 20,736 330,74

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 1.204,20

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 TANCA PERIMETRAL

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 8)

9,86 32,800 323,41

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

13,00 39,360 511,68

3 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)

4,03 39,360 158,62

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 993,71

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 TANCA PERIMETRAL

Titol 4 03 PEU DE FORMIGÓ

1 G38D2001 m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a riostres i
basaments (P - 25)

27,39 144,000 3.944,16

2 G38B3101 kg Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

1,43 1.980,000 2.831,40

3 G38515G1 m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(P - 23)

105,19 57,600 6.058,94

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 12.834,50

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 OBRA CIVIL

Titol 3 04 TANCA PERIMETRAL

Titol 4 04 TANCA METAL·LICA

1 G6A1HMA5 m Reixat d'acer de 1.8 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1.8 m amb
malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de
gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1.5 mm de gruix , situats cada 2.5 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb
platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport (P -
26)

49,67 220,000 10.927,40

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.04.04 10.927,40

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 3 01 CABLES

1 IUB025 m Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització
entubada sota calçada, formada per 3 cables unipolars RV, amb
conductor d'alumini, de 240 mm² de secció, 1 cable unipolar RV, amb
conductor d'alumini, de 120 mm² de secció, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè de doble paret,
de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre solera de formigó no estructural
HM-15/B/20/X0 de 5 cm d'espessor i posterior reomplert amb el mateix
formigó fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada; i canalització per a telecomunicacions composta de tetratub
de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd,
de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre
tubs iguals, units entre si, amb la paret interior estriada
longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de
senyalització. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. (P -
38)

78,57 15,000 1.178,55

2 IEH012 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 25
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

(P - 32)

8,65 1.676,000 14.497,40

3 IUP040 m Conductor aïllat de terra format per cable unipolar H07Z1-K (AS),
reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot unions realitzades
amb grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i
provat.  (P - 40)

5,57 419,000 2.333,83

TOTAL Titol 3 01.02.01 18.009,78

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 3 02 ELECTRICITAT

1 IUC030 u Quadre de baixa tensió en centre de transformació. Inclús accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació. (P - 39)

1.516,46 1,000 1.516,46

2 IEC010 u Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, de caixa
de protecció, per aparamenta electrica per una envoltant aïllant,
precintable, autoventilada resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, i
preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada. (P - 31)

131,00 2,000 262,00

3 IEX077 u Subministrament i instal·lació d'interruptor combinat
magnetotèrmic-protector contra sobretensions permanents, format per
interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
1250 A, poder de tall 50 kA, corba de 8 a 12 x In, inclou bobina de
disparo a emissió i protector contra sobretensions permanents, 4p 4
moduls 230V . Totalment muntat, connexionat i provat.
(P - 36)

14.027,01 1,000 14.027,01

4 IEX202 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
400A regulat a 320 A.Totalment muntat, connexionat i provat.
(P - 37)

2.988,42 1,000 2.988,42

EUR
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5 IEX050 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial, poder de tall 16 kA, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 160 A regulat a 100 A, amb bloc diferencial
instantani, sensibilitat 300 mA. Totalment muntat, connexionat i provat.
(P - 35)

2.232,70 9,000 20.094,30

6 IEP020 u Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica.
Tot muntat i instal·lat  (P - 33)

55,26 9,000 497,34

7 IEP021 u Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud. El preu
no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Tot muntat i
instal·lat  (P - 34)

39,45 9,000 355,05

TOTAL Titol 3 01.02.02 39.740,58

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 ENLLUMENAT

1 GHN63AC6 u Projector LED 200w. 4000K per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul LED, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per
fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport. Inclou pp. de material
auxiliar per l'instal·lació. Inclou retirada del projectors existents (P - 30)

228,53 48,000 10.969,44

TOTAL Capítol 01.03 10.969,44

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 SEGUR001 ud Partida de seguritat i salut en obra per a donar compliment al
R.D.1627/97 de 24 d'octubre (P - 42)

1.872,11 1,000 1.872,11

TOTAL Capítol 01.04 1.872,11

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/12/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  OBRA CIVIL 148.815,30
Capítol 01.02  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 57.750,36
Capítol 01.03  ENLLUMENAT 10.969,44
Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 1.872,11
Obra 01 Pressupost 001 219.407,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

219.407,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 001 219.407,21

219.407,21

euros
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ADEQUACIÓ NOU ESPAI FIRAL RONDA PONENT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 219.407,21

13 % Despeses Generals SOBRE 219.407,21.................................................................... 28.522,94

6 % Benefici Industrial SOBRE 219.407,21.......................................................................... 13.164,43

Subtotal 261.094,58

21 % IVA SOBRE 261.094,58............................................................................................... 54.829,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 315.924,44

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS QUINZE MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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