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1. INTRODUCCIÓ 

A data de 17 de setembre de 2020 BIMSA adjudica a la UTE AUDINGINTRESA SA - ZETA 

INGENIEROS DE CAMINOS S.L.L. el contracte relatiu a la redacció del “Avantprojecte 

d’infraestructura i projectes executius de reurbanització i infraestructura de la Via Laietana al 

districte de Ciutat Vella, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible”.  

Així, aquest projecte de renovació i millora de xarxes de serveis de la Via Laietana contempla: 

a) L’execució de la renovació de la xarxa d’aigua potable, gestionada per la companyia 

AGBAR. 

b) Variants d’electrificació, tant en mitja tensió com en baixa tensió, de la companyia 

ENDESA, per poder desplaçar la línia de mitja tensió Princesa, així com diferents 

armaris unificats. 

c) La implantació d’un tram de xarxa de residus sòlids urbans  per tal de connectar el barri 

de Sant Pere – Santa Caterina i la Ribera amb el barri Gòtic. 

d) El desplaçament de la xarxa de telecomunicacions de l’Institut Municipal d’Informàtica 

(IMI). 

e) La implantació de prismes de serveis per a la futura implantació de les obres 

mecàniques de serveis de telecomunicacions de diferents companyies. 

f) La implantació de primes de serveis que creuen la calçada per a la futura implantació de 

xarxes municipals, com xarxa IMI, xarxa de semàfors i prismes de mobiliari urbà. 

g) La resolució de les afeccions que la nova xarxa de RSU genera a la xarxa de 

clavegueram, la xarxa de telefonia i les xarxes dels operadors de telecomunicacions. 

2. ANTECEDENTS 

2.1. Documents previs 

Prèvia a la redacció del present projecte, es van redactar diversos documents referents al 

mateix àmbit de la Via Laietana, facilitats per BIMSA a la UTE adjudicatària del contracte: 

 “Estudi de viabilitat pel condicionament de les galeries existents a la Via Laietana entre 

Pg. Colom i Ronda Sant Pere”. Maig de 2003. 

 “Projecte Executiu de la reforma de la Via Laietana al districte de Ciutat Vella, a 

Barcelona”. Desembre 2009. 

 “La Muralla de Barcelona: Urbanisme, Arquitectura i Patrimoni. Estudi Estratègic de la 

muralla medieval i moderna de Barcelona. Diagnosi urbana i patrimonial”. Abril 2016. 

 “Projecte Executiu d’arranjament i millores puntuals de les voreres de la Via Laietana al 

districte de Ciutat Vella, a Barcelona”. Març 2018. 

 “Projecte Executiu de la reurbanització de la Pl. Antoni Maura al districte de Ciutat Vella, 

a Barcelona”. Maig 2018. 

 “Document as built de les obres de reconeixement de l’àmbit de transformació de la Via 

Laietana”. Octubre 2020. 

2.2. Antecedents històrics 

L’obertura de la Via Laietana va ser una de les operacions urbanístiques més transcendents de 

la història moderna de la ciutat, significava la concreció de diversos intents d’aplicar el Pla 

Cerdà al centre històric de la ciutat per tal d’higienitzar-lo. 
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Al llarg de la seva història la via s’ha consolidat 

com un eix bàsic, que condiciona la lectura i l’ús, 

no només de Ciutat Vella, sinó també de 

l’Eixample, com a porta d’aquest al Port. Gaudeix 

d’una arquitectura potent i estilísticament força 

homogènia que li ofereix, junt amb els usos, un 

caràcter unitari. La combinació d’ambdós 

paràmetres, però, ha provocat una especialització 

cap al trànsit rodat, tan d’evacuació com 

incorporació des de la Ronda. Agreujant la 

separació física entre barris de Ciutat Vella que 

una edificació tan rotunda havia marcat. 

Tot i això, és un espai on s’hi desenvolupen moltes activitats ciutadanes.  

2.3. Secció actual: distribució d’usos 

A nivell de superfície la Via Laietana té una longitud de 1.130 m i una amplada de 20 m, 

aproximadament.   

Els esmentats 20 m es distribueixen en 5 carrils de circulació, 3 de baixada i 2 de pujada, 

incloent un carril BUS-TAXI per banda. A partir del carrer Jonqueres desapareixen els carrils de 

pujada, essent substituïts per un més de baixada i un cordó de serveis. Aquesta distribució de la 

via, tal i com s’ha esmentat abans, prioritza en gran mesura la circulació rodada, deixant només 

unes voreres de poc més d’entre 2,5 i 2,7 m per banda. 

 

L’any 2019, arrel de les actuacions tàctiques dutes a terme a la ciutat derivades de la COVID19, 

es produeix una ampliació de la vorera sobre la calçada de 1,35 m aproximadament per banda, 

(mitjançant l’aplicació de pintura i pilones), per mitjà de l’eliminació d’un carril de circulació en 

sentit baixada: 
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Actualment la Via Laietana té un gran volum de trànsit rodat ja que connecta el Port Vell amb 

l’Eixample, que genera una separació física entre el Barri Gòtic i els de Sant Pere – Santa 

Caterina i la Ribera. 

2.4. Condicionants del subsòl 

El subsòl de Via Laietana està ple de tot un seguit d’infraestructures subterrànies, entre les 

quals destaquen: 

 Túnels de TMB de la línia 4: es tracta d’un túnel de doble via que discorre per tota la Via 

Laietana. Disposa de diferents seccions tipus d’un ull i de dos ulls i en gran part del 

recorregut aquesta secció tipus es correspon al túnel fet a principis del segle XX, quan 

es va construir la Via Laietana. El túnel té una estructura de formigó ciclopi amb voltes 

de maó massís que incorpora dins de la mateixa estructura una galeria de serveis i un 

colꞏlector a cadascun dels seus costats (Besòs i Llobregat). 

 La infraestructura de TMB inclou també tres estacions i tres pous de ventilació: 

 Estació d’Urquinaona, on hi ha una sots-estació elèctrica soterrada (banda 

muntanya de la Via Laietana). 

 Estació de Banco (mai ha estat operativa), a la cruïlla de la Via Laietana 

amb l’avinguda Catedral. 

 Estació de Jaume I, junt a la plaça de l’Àngel. 

 Pou de ventilació a la cruïlla de la Via Laietana amb l’Avinguda Catedral. 

 Pou de ventilació a la plaça d’Antonio López. 

 Pou de ventilació de la subestació elèctrica de tracció situada al damunt de 

la estació d’Urquinaona. 

 Dues galeries de serveis que van a banda i banda del túnel de TMB (costats Besòs i 

Llobregat). Aquestes galeries tenen una secció d’uns 2,00 m d’alçada i uns 1,70 m 

d’amplada, amb sostre en volta; la del costat Besòs té una longitud aproximada de 685 

metres i la del costat Llobregat 670 m. Aquestes galeries disposen de pous d’accés 

situats a la vorera i es situen entre el carrer del Doctor Joaquim Pou i la plaça d’Antonio 

López, havent-hi un tram interromput, de més de 20 metres de longitud, a ambdós 

costats, a l’alçada de l’estació de Jaume I. També disposen de dues galeries 

d’interconnexió, una a l’alçada de l’avinguda de la Catedral i l’altra a l’alçada de la plaça 

de l’Àngel. 

Aquestes galeries tenen un conjunt elevat de deficiències, com són patologies 

estructurals, filtracions d’aigua provinents de la galeria de sanejament, presència de 

fangs i runa, presència d’aigua potable per pèrdues de canonades que estan en servei, 

presència de gasos per l’absència de ventilació, no disposen d’escales en els accessos i 

aquests no són practicables per la presència dels serveis; a més a més  les instalꞏlacions 

que emparen tenen  un important deteriorament per la falta de manteniment, no 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

  4    Memòria 

 

Z

compleixen la normativa d’accessibilitat (Orden VIV/56172010 i Codi d’accessibilitat de 

Catalunya segons decret 135/1995), que es impossible de compliment amb la geometria 

actual, i es molt difícil implantar instalꞏlacions de seguretat així com sectoritzar l’espai.  

Tots aquets condicionants impliquen que un dels objectius de la reurbanització de la Via 

Laietana sigui l’enderroc d’aquestes galeries i la recuperació per a l’ús públic de l’espai 

que ocupen; conseqüentment, és necessari retirar tots els serveis que actualment 

discorren per les mateixes, com són canonades d’aigua potable, cablejats elèctrics de 

M.T. i B.T. i cablejats de diferents operadors de telecomunicacions, que caldrà disposar-

los per les noves voreres.  

A l’àmbit d’aquest projecte de renovació de serveis, només estan implantades les 

galeries de serveis al tram 2.1, i per no condicionar el termini d’execució de les obres de 

reurbanització entre el carrer Joaquim Pou i la Plaça Antoni Maura, aquestes no 

s’enderrocaran, però si s’alliberaran dels serveis existents; per això es disposarà per 

vorera noves canonades d’aigua potable, s’executarà al costat Besòs una variant de la 

línia elèctrica M.T. Princesa, i es disposaran nous prismes pels operadors de 

telecomunicacions, a ambdós costats, perquè prèviament a l’execució de les obres de 

reurbanització del tram 2.2, que si preveu l’enderroc de les galeries, es pugin executar 

totes les obres mecàniques i els cablejats siguin continus.  

  

Seccions de les galeries existents 

 Dos colꞏlectors que van a banda i banda del túnel de TMB (costats Besòs i Llobregat). 

Quan hi ha galeria aquests colꞏlectors es situen entre les galeries i les façanes dels 

edificis, estant tot just a tocar a les citades façanes. Quan no hi ha galeria els colꞏlectors 

també són a tocar les façanes (tant en el costat Besòs com en el Llobregat), excepte al 

tram entre plaça d’Urquinaona i el carrer de les Jonqueres, a on hi ha una configuració 

de colꞏlectors que va canviant de banda de carrer. Tots aquest colꞏlectors tenen una 

secció tipus T299, o similar. 

 

2.5. Condicionants dels serveis 

Tenen presència a l’àmbit de la via Laietana les següents companyies de serveis: 

 Agbar (aigua potable). 

 Alpi (fibres òptiques). 

 BCASA (fibres òptiques i clavegueram). 
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 BT (fibres òptiques). 

 Colt (fibres òptiques). 

 Cable Runner Ibérica - GTD (fibres òptiques). 

 Correos Telecom (fibres òptiques). 

 Endesa (línies elèctriques de MT i BT). 

 Enllumenat públic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 IMI (fibres òptiques). 

 Jazztel (fibres òptiques). 

 Ono (fibres òptiques). 

 Orange (fibres òptiques). 

 Vodafone (fibres òptiques). 

 Semàfors de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Telefònica (cables parells i fibres òptiques). 

 Nedgia (gas). 

Per tal de poder tenir un coneixement exhaustiu de totes les infraestructures existents situades 

a l’àmbit del projecte, BIMSA va executar una campanya exhaustiva de reconeixement del 

terreny, consistent en l’execució d’una campanya de cales a les voreres i a la calçada, i 

inspeccions a les galeries de serveis, cambres de Telefònica, colꞏlectors, arquetes i pericons. 

Aquets treballs han servit per determinar la situació dels serveis existents, així com els gruixos 

dels paviments i recobriments amb les infraestructures soterrades i la situació i estat de 

diferents infraestructures de serveis existents, com cambres de telefònica i galeries.  

L’execució de les cales va permetre localitzar els serveis existents així com la ubicació de la part 

superior de les lloses de part dels colꞏlectors, galeries de serveis i túnels de TMB.  

Es van inspeccionar els pous d’accés a les galeries de serveis, comprovant la geometria dels 

pous i els serveis existents dins els citats pous. No va ser possible accedir a l’interior dels pous i 

de les galeries ja que la implantació dels serveis existents no ho permetia. 

Es van inspeccionar les cambres de Telefònica, comprovant la geometria de les cambres, dels 

seus pous d’accés i de les canalitzacions que entren i surten de les cambres.  

Es van inspeccionar les tapes de registre que hi ha a l’àmbit i que corresponen a pous de 

clavegueram i a arquetes i pericons de diferents serveis, comprovant la seva geometria, 

canalitzacions que entren i surten i/o el nombre de cables existents.  

Finalment, es van inspeccionar tres CT’s soterrades implantades a l’àmbit del projecte. 

D’aquests, els CT’s D1867 i D2222, situats al carrer de les Magdalenes, 31 i Via Laietana, 69, 

respectivament, es disposen sota les voreres de l’espai públic, mentre que el tercer CT, 

BA90380, situat al carrer de les Jonqueres, 2, només disposa l’entrada a la vorera però el CT 

pròpiament dit és dins de l’edifici. 

Cal destacar el següent: 

 Telefònica disposa d’una infraestructura pròpia de cambres i prismes, i únicament en el 

tram entre el carrer d’Àngel Baixeras i la plaça d’Antonio López, disposa de cablejat per 

l’interior de la galeria de serveis del costat Llobregat, concretament 2 cables de coure 

d’alta capacitat (600 i 2400 parells) i 5 cables de fibra òptica (4 de 64 i 1 de 128), 

provinents d’un prisma de 12 conductes.  

 Gran part de les fibres òptiques (excepte les de Telefònica) són a dins el túnel de TMB, 

de les galeries de serveis o dels colꞏlectors. 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present document té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a dur a 

terme la modificació del traçat d’una sèrie de serveis existents a l’àmbit de la Via Laietana amb 

la finalitat de millorar i renovar les xarxes de serveis. 

Les actuacions projectades són les següents: 

a) L’execució de la renovació de la xarxa d’aigua potable, gestionada per la companyia 

AGBAR. 

b) Variants d’electrificació, tant en mitja tensió com en baixa tensió, de la companyia 

ENDESA, per poder desplaçar la línia de mitja tensió Princesa, així com diferents 

armaris unificats. 
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c) La implantació d’un tram de xarxa de residus sòlids urbans, per connectar el Barri Gòtic 

amb el de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

d) El desplaçament de la xarxa de telecomunicacions del Institut Municipal d’Informàtica 

(IMI). 

e) La implantació de prismes de serveis per a la futura implantació de les obres 

mecàniques de serveis de telecomunicacions de diferents companyies. 

f) La implantació de primes de serveis que creuen la calçada per a la futura implantació de 

xarxes municipals, com xarxa IMI, xarxa de semàfors i prisma de mobiliari urbà. 

g) La resolució de les afeccions que la nova xarxa de RSU genera a la xarxa de 

clavegueram, la xarxa de telefonia i les xarxes del operadors de telecomunicacions. 

4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

4.1. Topografia 

Per la redacció del present projecte s’ha treballat amb la topografia de l’aixecament topogràfic 

que es va realitzar a la zona del projecte al setembre del 2020 per l’empresa DIETOP SL, i que 

es va incloure al Projecte executiu de reurbanització de la Via Laietana al districte de Ciutat 

Vella, Barcelona. Tram 1 - Via Laietana des de Plaça Urquinaona fins al Carrer Joaquim Pou. 

Tram 3 - Carrer Jonqueres. 

4.2. Actuacions 

Les actuacions que es contemplen al present projecte són les següents: 

1.- Obra civil de renovació de la xarxa d’aigua potable, degut al mal estat de conservació i 

antiguitat de les canonades existents, així com per la necessitat de retirar les canonades 

existents a les galeries de serveis en el tram 2.1. L’obra mecànica va a càrrec de la companyia.  

Així s’obriran les rases a les dues voreres de Via Laietana, Jonqueres i Plaça Antoni Maura, 

situant-les el més a prop possible de les façanes de l’edificació, doncs és el lloc més lliure 

d’espai d’acord a la identificació dels serveis existents segons les cales de reconeixement 

efectuades; caldrà efectuar abans de l’inici dels treballs noves cales per comprovar que aquesta 

proposta és adient. Al carrer Jonqueres caldrà efectuar dos creuaments de calçada, per poder 

tancar en anella les noves xarxes. 

2.- Variant d’electrificació de la línia M.T. de ENDESA; aquesta línia discorre per la galeria de 

serveis del costat Llobregat, i té origen en el C.T. BA 90414, efectuant un creuament de la Via 

Laietana abans de la plaça Antoni Maura, per alimentar posteriorment el C.T. BA 92076. 

Per poder retirar la línia de la galeria de serveis, s’executarà un creuament de la Via Laietana 

amb quatre tubulars a l’alçada del C.T., per disposar a continuació la nova línia per la vorera 

actual del costat Besòs, fins a la seva connexió amb la línia existent en la vorera de la plaça 

Antoni Maura, que en aquets moments s’executarà en un espai de calçada, que posteriorment, i 

amb la reurbanització, serà futura vorera. 

S’obrirà rasa a la vorera costat Besòs, en aquest cas el més allunyat de la façana de l’edificació, 

d’acord a la identificació dels serveis existents segons les cales de reconeixement efectuades; 

caldrà efectuar abans de l’inici dels treballs noves cales per comprovar que aquesta proposta és 

adient. Caldrà desviar aquest traçat de la vorera als accessos existents a la galeria de serveis, 

identificats com a 1B i 2B (costat Besòs) i 1LL i 2LL (costat Llobregat), ja que no es disposa 

d’espai lliure degut a l’amplada d’aquests, i per tant caldrà executar un tram de prisma amb 

tubulars per la calçada actual, que també es convertiran en voreres amb la futura reurbanització. 

 

Adaptació de la reposició de xarxa elèctrica per evitar afecció a accés a galeria de serveis 
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3.- Desplaçaments d’armaris de distribució urbana (ADU) de la companyia ENDESA, per 

colꞏlocar-los en unes noves ubicacions compatibles amb la nova distribució de elements urbans 

de la reurbanització. En aquest tram, s’identifiquen els següents armaris: 

SITUACIÓ ACTUACIÓ 
Via Laietana 47 MANTENIR 
Via Laietana 43 DESPLAÇAR 
Via Laietana 41 DESPLAÇAR 
Via Laietana 39 DESPLAÇAR 
Via Laietana 46 DESPLAÇAR 
Via Laietana 42 DESPLAÇAR 

D’aquets, es desplacen tots a excepció del situat a Via Laietana 47, i a aquest projecte es 

contempla l’execució de l’obra civil d’aquest desplaçament, mentre que la obra mecànica que ha 

de realitzar la companyia subministradora ENDESA queda incorporada al pressupost per a 

coneixement de la administració. 

4.- Amb la finalitat de permetre el futur desenvolupament de la xarxa soterrada de recollida 

d’escombraries es contempla a aquest projecte el creuament de la Via Laietana a l’alçada del 

carrer Comtal, per tal de permetre la connexió de les xarxes de RSU existents i que s’han de 

desenvolupar als barris Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, a ambdós costats de la Via 

Laietana. 

 

Nova canalització IMI a l’àmbit de la plaça de l’Àngel 

La canonada a implantar té una longitud d’aproximadament 56 m, és de 500 mm de diàmetre 

d’acer i cal implantar colzes i dues arquetes als seus extrems, al carrer Comtal i al carrer Sant 

Pere més Baix. La geometria en planta i alçat contemplades per aquest creuament ve 

condicionada per la presència dels colꞏlectors paralꞏlels al túnel del metro i els prismes de la 

companyia Telefònica, generant les següents afeccions: 

 A les voltes de les galeries de sanejament, que s’han d’enderrocar parcialment per 

permetre el pas de la nova canonada, afecten el pas de les fibres òptiques que passen 

pel seu interior, que s’hauran de despenjar del sostre, estintolar temporalment, i tornar a 

penjar un cop substituïda la volta afectada per una nova estructura de formigó. 

 Al creuament amb el prisma de telefònica situat a la calçada de la Via Laietana i format 

per 12 tubulars de 125 mm de diàmetre, caldrà enderrocar en una longitud determinada 

el prisma de formigó amb els tubulars, estintolant i protegint els cablejats mecànics de la 

instalꞏlació; posteriorment, i un cop creuada la canonada de RSU, es refarà el prisma 

mitjançant l’execució de mitges canyes per poder encabir els cables existents, executant 

la resta del prisma amb tubulars sencers. 

L’execució i posterior posada en servei de la nova xarxa RSU que creua per sobre de la volta 

del túnel del metro de L4 no produeix cap augment de les càrregues sobre les infraestructures 

soterrades, pel què no es produirà afectació a l’estructura del túnel del metro. En cap fase es 

produeix una modificació de l’estat tenso-deformacional de la infraestructura ferroviària que 

superi el 2%, sent en tot cas aquesta variació, nulꞏla o negligible. 

5.- Els cablejats de la xarxa de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) existents a les galeries de 

serveis es reposen per les galeries de sanejament existents a ambdós costats de la Via 

Laietana. 

Per això, cal efectuar diverses actuacions d’obra civil, com noves disposicions de prismes i 

pericons, que permetran connectar les galeries de serveis amb la xarxa de sanejament, i 

disposar, en aquesta última en una fase posterior, tot el nou cablejat mecànic. 

La primera actuació cal executar-la a la plaça de l’Angel, connectant un pou de registre de la 

xarxa de sanejament situat al carrer Ferran, amb la galeria de serveis del costat Besòs, 

mitjançant un traçat d’uns 90 metres d’un prisma de 4 tubulars DN 125 mm sota calçada i 2 
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tubulars DN 125 sota vorera, que salva la presència del vestíbul de l’estació de metro de Jaume 

I i creua la Via Laietana. 

  

Nova canalització IMI a l’àmbit de la plaça de l’Àngel 

La segona actuació es realitza a la plaça Antoni Maura, connectant els cablejats existents a 

banda i banda de la Via Laietana; per això cal efectuar creuaments de la calçada circular de la 

plaça en el costat Besòs, de la Via Laietana, i a l’Avinguda de la Catedral, connectant la sortida 

de ventilació de metro amb el corresponent pou de registre de la xarxa de sanejament. Els nous 

trams de canalització tenen una longitud d’uns 95 metres i el prisma previst està format per 4 

tubulars DN 125 mm sota calçada i 2 tubulars DN 125 sota vorera. 

 

Nova canalització IMI a l’àmbit de la plaça d’Antoni Maura 

6.- Per resoldre l’afecció dels cablejats de la xarxa de telecomunicacions que els diferents 

operadors tenen implantats a les galeries de serveis, es preveu la implantació d’un nou prisma 

de telecomunicacions a ambdós costats de la Via Laietana. Aquest nou prisma estarà format per 

8 tubulars de diàmetre 125 mm, en base quatre, assignant un tubular a la companyia COLT, dos 

tubulars a la companyia ORANGE, dos tubulars a la companyia VODAFONE, dos al IMI, 

quedant un últim tubular de reserva. 

Aquest prisma es disposarà a tota la longitud de les galeries de serveis existents en aquest tram, 

situant-lo a l’espai lliure de vorera més proper a la vorada actual, d’acord a la identificació dels 

serveis existents segons les cales de reconeixement efectuades; caldrà efectuar abans de l’inici 

dels treballs noves cales per comprovar que aquesta proposta és adient. Es disposarà exterior a 

la variant elèctrica de la línia M.T. Princesa i, com aquesta, caldrà desviar aquest traçat de la 

vorera en els accessos existents a la galeria de serveis i executar el prisma per la calçada 

actual, que es convertirà en vorera amb la futura reurbanització; també caldrà efectuar 

creuaments de calçada a les corones circulatòries de la plaça Antoni Maura i un últim creuament 

de la Via Laietana, al límit amb la Via Laietana, que permetrà la connexió de ambdós prismes. 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

  9    Memòria 

 

Z

 

Imatge adaptació del traçat del prisma de telecomunicacions als pous d’accés a la galeria per a evitar afeccions 

7.- Per minimitzar les afeccions dels desviaments de trànsit en el desenvolupament de les obres 

de reurbanització dels trams 1, 2.1 i 3, en aquest projecte s’inclou la execució de creuaments de 

prisma de mobiliari urbà, de la xarxa de semaforització i de la xarxa IMI en la futura implantació 

dels passos de vianants. 

Així s’han previst les implantacions de prismes de 2 tubulars de diàmetre 110 mm per la xarxa 

de semaforització; de 4 tubulars de 125 mm de diàmetre per la xarxa IMI; i de 9 tubulars de 125 

mm de diàmetre + 1 de 160 mm de diàmetre + 1 de 100 mm de diàmetre pel prisma de mobiliari 

urbà. La disposició en planta dels creuaments correspon a la prevista pel projecte d’urbanització 

dels trams afectats de la Via Laietana.  

4.3. La reposició dels paviments 

4.3.1. Paviments de calçada 

Als creuaments de la Via Laietana, i degut a la possible presència de llambordes d’antigues 

pavimentacions, sobre les que s’han anat disposant successives capes d’asfalt, s’ha contemplat 

l’execució d’unes bigues de formigó als costats dels creuament, de 30 cm d’amplada mínima, 

que rigiditzaran el moviment de les llambordes existents i que s’executaran conformant un 

sobreample de 50 cm mínim de base de formigó a banda i banda de la canalització del servei 

corresponent.   

 

Les capes d’asfalt d’aquest creuaments s’executaran disposant longituds de solapament amb 

les capes existents.  

A les zones d’obertura de nova rasa a on no es trobin les antigues llambordes de la Via Laietana 

i a on calgui executar una nova caixa de ferm completa, s’ha tingut en compte l’ús de la calçada, 

on està previst que hi circulin tant vehicles lleugers com pesats, incloent el pas de carril bus. 

Suposant una esplanada de tipus E1 (la més desfavorable degut a l’absència de l’informe 

geotècnic), i seguint els criteris de la normativa de pavimentació de Barcelona, es projecta la 

següent secció de ferms: 
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Les rases sobre paviment de calçada existent comptaran amb un sobreample de 30 cm a banda 

i banda de l’amplada de la rasa, i la capa de rodadura comptarà amb un sobreample addicional 

de 50 cm. 

 

En tot cas els paviments de calçada es reposaran mantenint la continuïtat amb els nivells dels 

paviments existents. 

4.3.2. Paviments de vorera 

Les rases de vorera es reposaran amb els paviments actuals; atès que a continuació dels 

treballs inclosos en el present projecte es desenvoluparà la reurbanització de la Via Laietana en 

el tram afectat, s’ha considerat una reposició de paviments provisional amb panot de 20x20 cm, 

de 4 cm de gruix en general i una part proporcional de 8 cm de gruix per als accessos a 

garatges i altres vials de trànsit restringit. S’ha contemplat també una part proporcional de 

paviment podotàctil en compliment de la normativa d’accessibilitat. Tot i així cal considerar que 

es preveu que aquests paviments estiguin en servei només fins l’execució de les obres 

d’urbanització, i que hauran d’ésser enderrocats amb aquestes per tal d’assolir els paviments 

definitius, d’una altra tipologia, i els nivells que corresponguin als pendents longitudinals i 

transversals de la solució final. 

Així doncs, la secció contemplada per a aquesta reposició provisional és la següent: 

- Panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm / 20x20x8 cm. 

- 2 a 3 cm de morter de ciment M-10.  

- 15 cm de formigó HM-20 

- 20 cm sub-base granular de tot-u artificial amb 98 % PM. 
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5. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA I AFECCIONS AL TRÀNSIT 

El present document contempla l’inici de les actuacions projectades amb anterioritat a les obres 

d’urbanització de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona i la plaça d’Antoni Maura, el 

projecte de les quals es troba pràcticament finalitzat. Es contempla la possibilitat d’executar una 

Fase 0 corresponent al desviament del trànsit en sentit muntanya per perímetre de Ciutat Vella, 

passant per l’avinguda del Marquès de l’Argenteria, els passeigs de Picasso i de Lluís 

Companys i el carrer de Trafalgar fins arribar a la plaça d’Urquinaona. Al present document 

s’inclou una partida econòmica per a dur a terme aquest desviament, amb adequació de la 

senyalística, la semaforització i els espais de parada dels autobusos. 

A l’inici de les obres caldrà començar la tramitació amb les companyies subministradores 

afectades, especialment Endesa i Telefònica. Caldrà al mateix temps realitzar els tràmits 

corresponents a la xarxa de RSU, ja que el subministrament de material específic por trigar fins 

a 3 mesos d’acord amb les indicacions dels gestors de l’operació. Aquesta fita s’ha considerat 

com a part del camí crític de les obres, ja que implica que, fent la comanda a l’inici de les obres, 

les actuacions corresponents a la RSU no es puguin realitzar fins al mes 3 de les obres. 

Es preveu realitzar els creuaments de la Via Laietana començant pel costat Llobregat, fent 

semiamples de calçada i aprofitant les afectacions per a executar les canalitzacions de 

telecomunicacions i de l’IMI, en funció del tram.  

Un cop executar el costat Llobregat es realitzen les feines corresponents al costat Besòs. 

En tot moment es deixen dos carrils sentit muntanya – mar des de la plaça d’Urquinaona al 

passeig d’Isabel II, a més d’un carril sentit mar – muntanya entre el passeig d’Isabel II i la plaça 

d’Antoni Maura. Es permet així l’accés fins a la plaça d’Antoni Maura des de tots dos punts, 

restringit en sentit muntanya a vehicles de serveis, residents, comerç, emergències i el bus del 

barri. 

Si en el replanteig dels creuaments de serveis es comprova que l'amplada de calçada de la Via 

Laietana no permet mantenir una amplada lliure de 6,30 metres pels desviaments de trànsit, 

aquest creuament s'haurà d'executar en condicions extraordinàries (treballs nocturns o de cap 

de setmana) per no afectar el normal funcionament del trànsit desviat. 

Prèviament doncs a l’execució dels treballs es realitzarà el desviament del trànsit de pas pel 

perímetre de Ciutat Vella, seguint el recorregut Marquès de l’Argenteria – passeig de Picasso – 

passeig de Lluís Companys – ronda de Sant Pere. 

Es preveu el tall de la connexió entre la Via Laietana i el carrer de les Jonqueres, al qual 

s’accedirà des del carrer de Trafalgar, mitjançant el canvi de sentit del carrer d’Ortigosa. Els 

creuaments del carrer de les Jonqueres s’han previst a l’inici de les obres, si bé es poden 

adaptar a qualsevol altre moment adient de l’execució de les obres, ja que el creuament costat 

mar es situa en una zona que resta sense trànsit i el creuament costat muntanya s’haurà 

d’efectuar amb un tall puntual de trànsit degut a que la calçada és més estreta. 

Els creuaments dels carrers perpendiculars a la Via Laietana s’hauran d’efectuar per trams 

procurant minimitzar els temps d’afectació. En tot moment es garantirà el pas de vianants i 

l’accessibilitat als habitatges i activitats de la zona. 

Les obres corresponents a les actuacions en vorera corresponen a rases de petita profunditat 

(canalització d’aigua potable, telecomunicacions, semàfors i IMI) amb els seus registres, si bé 

cal insistir en què s’hauran de dur a terme mantenint en tot moment l’accessibilitat als habitatges 

i activitats comercials de l’àmbit. Es preveu en tot cas que l’afecció al trànsit de vianants pugui 

ser significativa, raó per la qual el Contractista haurà de preveure els tancaments provisionals 

d’obra i de senyalització per a formalitzar un recorregut segur per als vianants adaptat al 

desenvolupament i situació de l’obra en cada moment. 

Cal destacar també que, com s’ha indicat, atès que afecten a infraestructures existents titularitat 

de diferents organismes (canalitzacions elèctriques, de telecomunicacions i galeries de servei 

existent), s’hauran de tramitar els permisos adients amb aquests abans de començar els treballs. 

6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus del present projecte es basa en els bancs de preus d’utilització habitual 

a les obres realitzades a la ciutat de Barcelona, amb els costos de mà d’obra, maquinària i 

materials de mercat, prenent com a base principal el banc de preus del BEDEC 2021. 

S’ha considerat un increment del 5% dels preus del banc de preus que es correspon a 

Despeses Indirectes. 
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A l’annex núm. 10 s’adjunta la justificació de preus utilitzats al projecte. 

7. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

A l’annex núm. 12 s’inclou el pla de control de qualitat de les obres previstes al projecte. 

Els anàlisis i els assaigs de control de qualitat considerats al pla hauran de fer-se per un 

laboratori homologat. 

L’import, estimat en aquest document, s’aplica com a part del Pressupost per al Coneixement de 

l’Administració. 

8. SEGURETAT I SALUT 

Al present projecte, a l’annex núm. 8, s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut on s’estableixen les 

mesures mínimes necessàries per assegurar la seguretat i la salut durant l'execució de les 

obres. Aquest ha de servir per a donar a l’empresa adjudicatària de l’obra les directrius mínimes 

per a portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció dels riscos professionals, 

facilitant el seu desenvolupament, sota el control del Coordinador de Seguretat i Salut d’acord 

amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, en què s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

L’import, estimat en aquest document, s’aplica com a part del pressupost d’execució material de 

les obres projectades. 

9. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Els residus originats per les obres definides al present projecte seran bàsicament productes 

d’enderroc d’elements de paviments d’aglomerat, formigó en massa, tubs, elements d’obra de 

fàbrica i terres entre altres. 

Segons determina el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición al present projecte, al seu annex núm. 13, 

s’inclou l’estudi de gestió de residus, on s’estableixen les obligacions del contractista respecte a 

la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per 

aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de valoració, assegurant 

que els destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un 

desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció. 

D’altra banda, al pressupost de l’obra s’inclouen les partides corresponents a la gestió dels 

residus d’enderrocs, moviment de terres i dels residus derivats de les obres projectades. 

L’import corresponent a la gestió dels residus s’incorpora com a part del Pressupost d’Execució 

Material de les obres. 

10. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 

Les obres projectades es desenvolupen en sòl públic, pel què no es contempla la necessitat de 

realitzar expropiacions o ocupacions temporals de sòls privats. 

11. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini total màxim indicatiu previst per a aquesta obra és de 8 mesos (vuit mesos). 

El pla d’obra es detalla en l’annex núm. 9 encara que la Direcció de les obres podrà introduir les 

modificacions que consideri convenients per a la correcta execució de les obres, considerant la 

relació de les actuacions projectades amb el desenvolupament dels treballs de reurbanització de 

la Via Laietana. 

12. RESUM DEL PRESSUPOST 

Aplicant els amidaments efectuats als diferents preus unitaris dels quadres de preus, s’obté un 

Pressupost d’Execució Material de: 

UN MILIÓ CENT SEIXANTA-DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (1.162.544,66 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracte s’ha obtingut incrementant en 13% el Pressupost 

d’Execució Material de l’obra en concepte de Despeses Generals, segons es fixa a l’Ordre 

Ministerial de 23 de novembre de 1987, i en un 6% en concepte de Benefici Industrial; resultant 

un subtotal IVA no inclòs de: 
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UN MILIÓ TRES-CENTS VUITANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB 

QUINZE CÈNTIMS D’EURO (1.383.428,15 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA inclòs (21%) puja a la quantitat de: 

UN MILIÓ SIS-CENTS SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SIS 

CÈNTIMS D’EURO (1.673.948,06 €). 

13. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Al Pressupost d’Execució per Contracte s’afegeixen els imports corresponents als següents 

conceptes tal com es descriuen a l’annex 11 del present document: 

 Control de qualitat. 

 Auscultació. 

 Arqueologia (elaboració d’informes i memòria arqueològica i direcció arqueològica). 

 Obra mecànica nova xarxa RSU. 

 Obra mecànica servei afectat IMI. 

 Despeses BCASA pels desviaments de la fibra òptica de l’IMI a les seves instalꞏlacions. 

 Despeses companyia xarxa MT afectada. 

 Despeses companyia desplaçament dels ADUs existents. 

 Despeses obra mecànica i supervisió companyies de telecomunicacions que transcorren 

pel clavegueram afectat. 

 Pagament a Telefònica per possible afecció a la seva infraestructures. 

 Despeses companyies de FO que transcorren pel prisma de Telefònica per possible 

afectació a les seves infraestructures. 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix així a la quantitat de: 

DOS MILIONS CENT QUARANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB 

QUARANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (2.140.981,49 €). 

14. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, completat pel Reial Decret 2167/1981 

de 20 d’agost i per l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les 

Administracions Públiques (BOE 20/6/2000), i per tractar-se d’un contracte que no excedeix de 

dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula de revisió de preus. 

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprovat pel Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre i el Real Decreto 773/2015 de 28 de 

agosto pel que es modifiquen determinats preceptes de l’anterior, es proposa a continuació la 

classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació d’aquestes obres: 

Grup G: Vials i pistes; Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica; Categoria 4 

16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

Es fa constar expressament que l'obra, amb inclusió de tots els seus components, projectada en 

el present projecte, es refereix a una obra completa susceptible d'ésser posada en servei i 

lliurada a l'ús públic en el moment del seu acabament. 

17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

Els documents que integren el present projecte són els següents: 

DOC 1 MEMÒRIA I ANNEXOS 
  MEMÒRIA   
  1 XARXA D'AIGUA POTABLE 
  2 XARXA D'ELECTRIFICACIÓ 
  3 XARXA DE RSU 
  4 XARXES D'IMI, SEMÀFORS I MOBILIARI URBÀ 
  5 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
  6 REPOSICIONS DE PAVIMENTS 
  7 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 
  8 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  9 PLA D'OBRES 
  10 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  11 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ 

  12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 

  13 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

  14 ARQUEOLOGIA 
  15 RECULL ITP 
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36967182H 
JUAN 
ANTONIO 
DOMINGO (R: 
A08646226)

Firmado digitalmente por 36967182H 
JUAN ANTONIO DOMINGO (R: 
A08646226) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0438/PUESTO 
1/35928/14072020114636, 
serialNumber=IDCES-36967182H, 
givenName=JUAN ANTONIO, 
sn=DOMINGO MESTRE, 
cn=36967182H JUAN ANTONIO 
DOMINGO (R: A08646226), 
2.5.4.97=VATES-A08646226, 
o=AUDINGINTRAESA, S A, c=ES 
Fecha: 2021.10.15 08:46:31 +02'00'

43425249F 
MARIO 
GUTIERREZ 
(R: 
B64124175)

Firmado digitalmente por 43425249F 
MARIO GUTIERREZ (R: B64124175) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0271/PUESTO 
1/44877/13022020111404, 
serialNumber=IDCES-43425249F, 
givenName=MARIO, sn=GUTIERREZ 
GUERRA, cn=43425249F MARIO 
GUTIERREZ (R: B64124175), 
2.5.4.97=VATES-B64124175, o=ZETA 
INGENIEROS DE CAMINOS 
CONSULTORES ASOCIADOS SLL, c=ES 
Fecha: 2021.10.15 09:31:15 +02'00'



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

      

 

Z

 
ANNEXOS



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

      

 

Z

ÍNDEX D’ANNEXOS 
 
  ANNEXOS   
  1 XARXA D'AIGUA POTABLE 
  2 XARXA D'ELECTRIFICACIÓ 
  3 XARXA DE RSU 
  4 XARXES D'IMI, SEMÀFORS I MOBILIARI URBÀ 
  5 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
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Annex 1 
Xarxa d’aigua potable
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1. INTRODUCCIÓ 

S’adjunta a continuació la informació de la xarxa existent i la nova xarxa a executar facilitada per 

AGBAR. 

El projecte contempla l’execució de l’obra civil (excavacions, reblerts, passatubs als creuaments 

de calçada, etc.), essent l’obra mecànica a executar per la pròpia companyia.
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Apèndix 1 – Informació companyia 
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Simbologia: 

Instal.tat / Sustituit

EliminatXarxa existent

CANALITZAR 185m DE CANONADA DE Ø200FD PER RENOVACIÓ A LA VIA LAIETANA, 45
CODI OBRA_ CC17S072-1
Col.legi Enginyers Industrials de Catalunya – Col.legiat: Lluis Jordan Bayod – Núm. Col.legiat: 19.043  

Municipi: Barcelona
Districte: 01 - CIUTAT VELLA Data projecte:

Expedient: 

Núm. Projecte: 000000803038001

Full núm: 1 de 1

Núm. Avís: 000200106295

185.57m d=200mm FD, 11.86m d=100mm FD.TRAMS EN PROJECTE:

3.44m d=40mm PEB, 28.56m d=300mm FD, 129.84m d=250m m B, 1.90m d=200mm PEA, 42.09m d=100mm FG, 26.23m 
d=250mm FG, 1.10m d=80mm FG, 30.87m d=100mm U, 6.39 m d=150mm PEA, 1.85m d=100mm FD.

TRAMS ANUL·LATS:

1 Extremo, 1 Reducción, 2 Boca de aire d=40mm, 1 De scarga d=60mm PEA, 3 Válvula d=100mm, 3 Válvula 
d=200mm.

ELEMENTS EN PROJECTE:

5 Reducción, 1 Descarga d=60mm DES, 1 Válvula d=200 mm, 4 Válvula d=100mm, 2 Boca de aire d=40mm, 4 
Extremo, 1 Válvula d=40mm.

ELEMENTS ANUL·LATS:

AGLOMERAT ASFALTIC(CALÇADA) 26,00 m2 PANOT HIDRAULI C(VORERA) 110,00 m2 LLOSES PEDRA ARTIFICIAL(VORERA)  
38,00 m2 

PAVIMENTS:

(Diàmetres en mil.límetres)

Informat:

Visat:

El Facultatiu:

Aigües de Barcelona té la propietat exclusiva d'aquest projecte i el seu ús queda restringit al d'informació tècnica al client, per tant no pot ser emprat per a l'execució de les obres i instal.lacions a què correspon el projecte 
per empreses diferents d'Aigües de Barcelona sense l'autorització expressa i prèvia d'aquesta.
Tots els elements en projecte estan representats amb traç de major gruix. La línia del tram en projecte és discontínua. Els elements i trams fora de servei estan ratllats. N

Data: 14/06/2017

Escala: 1:500
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Simbologia: 

Instal.tat / Sustituit

EliminatXarxa existent

CANALITZAR 223m DE CANONADA DE Ø200FD PER RENOVACIÓ A LA VIA LAIETANA, 35
CODI OBRA_ CC17S073-1
Col.legi Enginyers Industrials de Catalunya – Col.legiat: Lluis Jordan Bayod – Núm. Col.legiat: 19.043 

Municipi: Barcelona
Districte: 01 - CIUTAT VELLA Data projecte:

Expedient: 

Núm. Projecte: 000000803106001

Full núm: 1 de 1

Núm. Avís: 000200106330

223.75m d=200mm FD, 5.87m d=150mm FD.TRAMS EN PROJECTE:

2.10m d=300mm FD, 23.41m d=250mm B, 23.25m d=150mm FG, 14.22m d=100mm FD, 1.00m d=100mm FG, 158.85m 
d=250mm FG, 31.13m d=150mm U, 10.32m d=50mm PEB, 4. 43m d=150mm FD.

TRAMS ANUL·LATS:

1 Válvula d=150mm, 2 Extremo, 1 Reducción, 3 Boca d e aire d=40mm, 3 Descarga d=60mm PEA, 5 Válvula 
d=200mm.

ELEMENTS EN PROJECTE:

3 Reducción, 1 Válvula d=150mm, 3 Descarga d=60mm D ES, 4 Válvula d=100mm, 4 Boca de aire d=40mm, 1 Vál vula 
d=300mm, 2 Extremo, 1 Boca de aire d=100mm, 1.00m G aleria.

ELEMENTS ANUL·LATS:

PANOT HIDRAULIC(VORERA) 106,00 m2 LLOSES PEDRA(VORE RA) 44,00 m2 LLOSES PEDRA(CALÇADA) 66,00 m2 AGLOMER AT 
ASFALTIC(CALÇADA) 11,00 m2 

PAVIMENTS:

(Diàmetres en mil.límetres)

Informat:

Visat:

El Facultatiu:

Aigües de Barcelona té la propietat exclusiva d'aquest projecte i el seu ús queda restringit al d'informació tècnica al client, per tant no pot ser emprat per a l'execució de les obres i instal.lacions a què correspon el projecte 
per empreses diferents d'Aigües de Barcelona sense l'autorització expressa i prèvia d'aquesta.
Tots els elements en projecte estan representats amb traç de major gruix. La línia del tram en projecte és discontínua. Els elements i trams fora de servei estan ratllats.

N

Data: 14/06/2017

Escala: 1:500
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Simbologia: 

Instal.tat / Sustituit

EliminatXarxa existent

CANALITZAR 191m DE CANONADA DE Ø200FD PER RENOVACIÓ A LA VIA LAIETANA, 50
CODI OBRA_ CC17S082-1
Col.legi Enginyers Industrials de Catalunya – Col.legiat: Lluis Jordan Bayod – Núm. Col.legiat: 19.043 

Municipi: Barcelona
Districte: 01 - CIUTAT VELLA Data projecte:

Expedient: 

Núm. Projecte: 000000803498001

Full núm: 1 de 1

Núm. Avís: 000200106441

191.63m d=200mm FD, 15.19m d=100mm FD, 1.85m d=150m m FD.TRAMS EN PROJECTE:

36.11m d=100mm FD, 109.50m d=100mm FG, 117.74m d=25 0mm B, 50.48m d=250mm FG, 3.56m d=150mm FD.TRAMS ANUL·LATS:

4 Boca de aire d=40mm, 4 Válvula d=100mm, 1 Extremo , 1 Descarga d=60mm PEA, 5 Válvula d=200mm, 2 
Reducción.

ELEMENTS EN PROJECTE:

2 Extremo, 1 Descarga d=100mm DES, 2 Válvula d=100m m, 1 Válvula d=250mm, 4 Boca de aire d=40mm.ELEMENTS ANUL·LATS:

AGLOMERAT ASFALTIC(CALÇADA) 13,00 m2 PANOT HIDRAULI C(VORERA) 117,00 m2 LLOSES PEDRA(VORERA) 33,00 m2 PAVIMENTS:

(Diàmetres en mil.límetres)

Informat:

Visat:

El Facultatiu:

Aigües de Barcelona té la propietat exclusiva d'aquest projecte i el seu ús queda restringit al d'informació tècnica al client, per tant no pot ser emprat per a l'execució de les obres i instal.lacions a què correspon el projecte 
per empreses diferents d'Aigües de Barcelona sense l'autorització expressa i prèvia d'aquesta.
Tots els elements en projecte estan representats amb traç de major gruix. La línia del tram en projecte és discontínua. Els elements i trams fora de servei estan ratllats.

NData: 21/06/2017

Escala: 1:500
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Simbologia: 

Instal.tat / Sustituit

EliminatXarxa existent

CANALITZAR 230m DE CANONADA DE Ø200FD PER RENOVACIÓ A LA VIA LAIETANA, 40
CODI OBRA_ CC17S081-1
Col.legi Enginyers Industrials de Catalunya – Col.legiat: Lluis Jordan Bayod – Núm. Col.legiat: 19.043 

Municipi: Barcelona
Districte: 01 - CIUTAT VELLA Data projecte:

Expedient: 

Núm. Projecte: 000000803484001

Full núm: 1 de 1

Núm. Avís: 000200106437

229.68m d=200mm FD, 11.18m d=100mm FD, 6.32m d=150m m FD.TRAMS EN PROJECTE:

33.14m d=150mm FG, 7.00m d=100mm FD, 189.30m d=250m m FG, 35.42m d=150mm U, 158.74m d=100mm FG, 14.83m 
d=250mm B.

TRAMS ANUL·LATS:

5 Boca de aire d=40mm, 2 Válvula d=150mm, 2 Válvula  d=100mm, 2 Extremo, 4 Válvula d=200mm, 1 Descarga 
d=60mm DES, 1 Descarga d=60mm PEA.

ELEMENTS EN PROJECTE:

1 Extremo, 4 Válvula d=100mm, 3 Válvula d=150mm, 7 Boca de aire d=40mm, 1 Descarga d=60mm DES.ELEMENTS ANUL·LATS:

AGLOMERAT ASFALTIC(CALÇADA) 28,00 m2 PANOT HIDRAULI C(VORERA) 186,00 m2 PAVIMENTS:

(Diàmetres en mil.límetres)

Informat:

Visat:

El Facultatiu:

Aigües de Barcelona té la propietat exclusiva d'aquest projecte i el seu ús queda restringit al d'informació tècnica al client, per tant no pot ser emprat per a l'execució de les obres i instal.lacions a què correspon el projecte 
per empreses diferents d'Aigües de Barcelona sense l'autorització expressa i prèvia d'aquesta.
Tots els elements en projecte estan representats amb traç de major gruix. La línia del tram en projecte és discontínua. Els elements i trams fora de servei estan ratllats. N

Data: 21/06/2017

Escala: 1:500
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Annex 2 
Xarxa d’electrificació
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1. INTRODUCCIÓ 

S’adjunta a continuació la informació de la xarxa existent i la nova xarxa a executar facilitada per 

ENDESA. 

El projecte contempla la retirada de les línies que actualment transcorren per les galeries de 

serveis i el seu nou traçat per canalitzacions sota vorera i amb un creuament de la calçada de 

de la Via Laietana. 

Es contempla així mateix el desplaçament dels ADUs per tal d’integrar-los amb la urbanització 

futura. 

Al final d’aquest annex s’adjunten també els models dels documents de convenis d’ENDESA per 

a MT, BT i CT.  
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Apèndix 1 – Informació companyia 

 

























































DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVITUD DE PAS SOBRE TERRENYS 

A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL UNIPERSONAL

(Línies Mitja Tensió- nom de l’actuació)

(dia/mes/any)
Número de sol·licitud d’Endesa: (número)

DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVITUD DE PAS SOBRE TERRENYS 

A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL UNIPERSONAL

Barcelona, (dia/mes/any)

REUNITS:

D’una part, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (en endavant L’AJUNTAMENT), amb NIF núm. 

P-0801900B, domiciliat a la ciutat de Barcelona, plaça Sant Jaume, representat en aquest 

acte pel senyor (NOM I COGNOMS SIGNANT), en la seva qualitat de (càrrec signant) de 

l’Ajuntament de Barcelona, facultat expressament per aquest acte per acord de la Comissió 

de Govern municipal en data XXXXXXXXX, assistit pel senyor (NOM I COGNOMS SECRETARI 

SIGNANT), Secretari General/Delegat de la Corporació Municipal, com a fedatari i assessor 

legal preceptiu.

I de l’altra, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU (en endavant ENDESA), amb NIF núm. B-

82846817, com a companyia distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, als efectes del 

present contracte, a Barcelona, Av. Vilanova 12, i en el seu nom i representació el senyor 

(NOM I COGNOMS SIGNANT), amb DNI núm. (núm. DNI signant), com a (càrrec signant), amb 

facultats suficients per aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel 

Notari de (dades notarials).

Es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal necessària per aquest acte i,

EXPOSEN I PACTEN

PRIMER. Que L’AJUNTAMENT, en virtut de l’article 25 del R.D. 1048/2013, de 27 de 

desembre, parcialment modificat per l’article 2 del R.D. 1073/2015, de 27 de novembre, 

cedeix en propietat, a l’empresa elèctrica per incorporar-les a la seva xarxa de distribució, 

les instal·lacions següents, (descripció detallada de l’immoble + adreça exacta o del vial amb 

l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès) del terme municipal de Barcelona, segons 

número de sol·licitud d’ENDESA (número):



Línies de Mitja Tensió (<1 kV) Disseny segons estudi (número estudi) des de 

(l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès), fent un total de (número

metres)m. Alimentats des de CT (número CT) i CT (número CT).

SEGON. Que ENDESA podrà connectar nous clients sobre les instal·lacions cedides, així 

com procedir a quantes modificacions estimi necessàries per a assegurar-ne el servei.

TERCER. Que L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions referides en l’apartat primer lliures de 

càrregues, gravàmens, compensacions i taxes, cànons i preus per ocupació del vol, sòl i 

subsòl i que ENDESA es compromet a fer-se càrrec de l’explotació, manteniment, 

conservació i reparació de les anomenades instal·lacions.

QUART. Si es presenta alguna despesa, impost, arbitri, taxa, compensació, indemnització u 

altra obligació que afecti a les instal·lacions cedides o a les servituds contemplades en 

aquest conveni de cessió meritades amb anterioritat a la signatura del present conveni de 

cessió d’instal·lacions, seran a càrrec de L’AJUNTAMENT.

CINQUÈ. L’AJUNTAMENT ofereix a ENDESA un termini de garantia de DOS ANYS a comptar 

des de la signatura del conveni de cessió sobre les instal·lacions objecte del present conveni 

pel que respecta a defectes en els materials o deficiències en l’execució no detectades en 

els reconeixements d’acceptació de les instal·lacions.

Durant el termini de garantia establert, les avaries que es produeixin per les causes 

indicades en el paràgraf anterior seran reparades amb càrrec a L’AJUNTAMENT.

Si l’avaria suposa una interrupció del servei per als clients de ENDESA, l’empresa elèctrica

podrà realitzar la reparació urgent i passarà els càrrecs a L’AJUNTAMENT qui a més a més 

haurà de respondre davant ENDESA per les reclamacions de danys que es podessin produir.

SISÈ. Pel present conveni, L’AJUNTAMENT constitueix servitud de pas aeri/subterrani pel 

servei d’energia elèctrica, sobre els terrenys de la seva propietat relacionats en aquest 

mateix pacte, amb l’abast i contingut previstos en la normativa especial que ho regula, per 

les instal·lacions objecte d’aquest conveni.

L’AJUNTAMENT procedirà a fer constar a l’Inventari Municipal d’aquest conveni de cessió 

d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a la finca identificada com (descripció 

detallada de l’immoble + adreça exacta o del vial amb l’adreça exacta i el tram en que es 

troba comprès), de Barcelona, al Districte (nom del Districte).

L’AJUNTAMENT trasllada a ENDESA o a qui en un futur podés substituir-la, totes les servituds, 

permisos i autoritzacions preexistents a favor de les instal·lacions, quedant a més a més 

obligada a fer constar aquestes servituds com a clàusula a favor d’ENDESA o a qui en un 

futur pogués substituir-la, en tot contracte que atorgui de venda o cessió dels terrenys o 

finques sobre els que estan establertes aquestes instal·lacions, i a elevar-ho a escriptura 

pública en qualsevol moment a petició d’aquesta societat.

L’àmbit sobre la qual es constitueix la servitud, propietat en ple domini de L’AJUNTAMENT, i

que serà predi servent, es el següent: El tram des de (tram en que es troba comprès), en el 

terme municipal de Barcelona, i que en aquesta zona està emplaçada la instal·lació de 

referència, d’acord amb el que es grafia en el plànol adjunt. (adjuntar plànol de situació com 

a Annex).

La servitud tindrà caràcter finalista, motiu pel qual, només tindrà efectivitat mentre existeixin 

subministraments elèctrics o connexions de generació ocupant l’espai sobre el que es 

constitueix servitud.

SETÈ. El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització 

específica per a cada cas, preveient-se tant pels vehicles com per al personal d’ENDESA o a 

qui en un futur podés substituir-la i al de les empreses col·laboradores acreditades a l’efecte, 

amb l’objecte de poder dur a terme les tasques pròpies d’explotació, manteniment, inspecció 

i reparació.

VUITÈ. Sense perjudici de la servitud constituïda en base al pacte Sisè del present 

document, a més a més L’AJUNTAMENT es compromet a constituir les servituds de pas 

necessàries per l’establiment consensuat de futures ampliacions, tant per millores de la 

qualitat del servei, com per atendre nous subministraments, rebent per aquestes servituds 

les compensacions que procedeixin.



NOVÈ. Ambdues parts desitgen que aquest document tingui el mateix valor i força d’una 

escriptura pública, sense perjudici que, a petició de qualsevol de les dues parts, es pugui 

elevar a aquesta consideració, essent les despeses de la formalització a càrrec del 

peticionari.

DESÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a la 

jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

I perquè així consti, signen per duplicat aquest document a un sol efecte, al lloc i data citats 

al principi.

(Nom i cognoms signant) (Nom i cognoms signant)
Per L’AJUNTAMENT Per ENDESA

(Nom i cognoms Secretari signant)
SECRETARI GENERAL/DELEGAT DE L’AJUNTAMENT

ANNEX
(Plànol d’ubicació)



DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVITUD DE PAS SOBRE TERRENYS 

A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL UNIPERSONAL

(Línies Baixa Tensió- nom de l’actuació)

(dia/mes/any)
Número de sol·licitud d’Endesa: (número)

DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVITUD DE PAS SOBRE TERRENYS 

A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL UNIPERSONAL

Barcelona, (dia/mes/any)

REUNITS:

D’una part, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (en endavant L’AJUNTAMENT), amb NIF núm. P-

0801900B, domiciliat a la ciutat de Barcelona, plaça Sant Jaume, representat en aquest acte 

pel senyor (NOM I COGNOMS SIGNANT), en la seva qualitat de (càrrec signant) de l’Ajuntament 

de Barcelona, facultat expressament per aquest acte per acord de la Comissió de Govern 

municipal en data XXXXXXXXX, assistit pel senyor (NOM I COGNOMS SECRETARI SIGNANT),

Secretari General/Delegat de la Corporació Municipal, com a fedatari i assessor legal 

preceptiu.

I de l’altra, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU (en endavant ENDESA), amb NIF núm. B-

82846817, com a companyia distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, als efectes del 

present contracte, a Barcelona, Av. Vilanova 12, i en el seu nom i representació el senyor 

(NOM I COGNOMS SIGNANT), amb DNI núm. (núm. DNI signant), com a (càrrec signant), i el 

senyor (NOM I COGNOMS SIGNANT), amb DNI núm. (núm. DNI signant), com a (càrrec signant),

amb facultats suficients per aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel 

Notari de (dades notarials).

Es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal necessària per aquest acte i,

EXPOSEN I PACTEN

PRIMER. Que L’AJUNTAMENT, en virtut de l’article 25 del R.D. 1048/2013, de 27 de 

desembre, parcialment modificat per l’article 2 del R.D. 1073/2015, de 27 de novembre, 

cedeix en propietat, a l’empresa elèctrica per incorporar-les a la seva xarxa de distribució, 

les instal·lacions següents, (descripció detallada de l’immoble + adreça exacta o del vial amb 

l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès) del terme municipal de Barcelona, segons 

número de sol·licitud d’ENDESA (número):



Línies de Baixa Tensió (<1 kV) Disseny segons estudi (número estudi) des de 

(l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès), fent un total de (número 

metres)m. Alimentats des de CT (número CT) i CT (número CT).

SEGON. Que ENDESA podrà connectar nous clients sobre les instal·lacions cedides, així com 

procedir a quantes modificacions estimi necessàries per a assegurar-ne el servei.

TERCER. Que L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions referides en l’apartat primer lliures de 

càrregues, gravàmens, compensacions i taxes, cànons i preus per ocupació del vol, sòl i 

subsòl i que ENDESA es compromet a fer-se càrrec de l’explotació, manteniment, conservació 

i reparació de les anomenades instal·lacions. 

QUART. Si es presenta alguna despesa, impost, arbitri, taxa, compensació, indemnització u 

altra obligació que afecti a les instal·lacions cedides o a les servituds contemplades en 

aquest conveni de cessió meritades amb anterioritat a la signatura del present conveni de 

cessió d’instal·lacions, seran a càrrec de L’AJUNTAMENT.

CINQUÈ. L’AJUNTAMENT ofereix a ENDESA un termini de garantia de DOS ANYS  a comptar 

des de la signatura del conveni de cessió sobre les instal·lacions objecte del present conveni 

pel que respecta a defectes en els materials o deficiències en l’execució no detectades en 

els reconeixements d’acceptació de les instal·lacions.

Durant el termini de garantia establert, les avaries que es produeixin per les causes 

indicades en el paràgraf anterior seran reparades amb càrrec a L’AJUNTAMENT.

Si l’avaria suposa una interrupció del servei per als clients d’ENDESA, l’empresa elèctrica 

podrà realitzar la reparació urgent i passarà els càrrecs a L’AJUNTAMENT qui a més a més 

haurà de respondre davant ENDESA per les reclamacions de danys que es podessin produir.

SISÈ. Pel present conveni, L’AJUNTAMENT constitueix servitud de pas aeri/subterrani pel 

servei d’energia elèctrica, sobre els terrenys de la seva propietat relacionats en aquest 

mateix pacte, amb l’abast i contingut previstos en la normativa especial que ho regula, per 

les instal·lacions objecte d’aquest conveni.

L’ajuntament procedirà a fer constar a l’Inventari Municipal d’aquest conveni de cessió 

d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a la finca identificada com (descripció 

detallada de l’immoble + adreça exacta o del vial amb l’adreça exacta i el tram en que es 

troba comprès), de Barcelona, al Districte (nom del Districte).

L’AJUNTAMENT trasllada a ENDESA o a qui en un futur podés substituir-la, totes les servituds, 

permisos i autoritzacions preexistents a favor de les instal·lacions, quedant a més a més 

obligada a fer constar aquestes servituds com a clàusula a favor d’ENDESA o a qui en un 

futur pogués substituir-la, en tot contracte que atorgui de venda o cessió dels terrenys o 

finques sobre els que estan establertes aquestes instal·lacions, i a elevar-ho a escriptura 

pública en qualsevol moment a petició d’aquesta societat.

L’àmbit sobre la qual es constitueix la servitud, propietat en ple domini de L’AJUNTAMENT, i

que serà predi servent, es el següent: El tram des de (tram en que es troba comprès), en el 

terme municipal de Barcelona, i que en aquesta zona està emplaçada la instal·lació de 

referència, d’acord amb el que es grafia en el plànol adjunt. (adjuntar plànol de situació com 

a Annex).

La servitud tindrà caràcter finalista, motiu pel qual, només tindrà efectivitat mentre existeixin 

subministraments elèctrics o connexions de generació ocupant l’espai sobre el que es 

constitueix servitud.

SETÈ. El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització 

específica per a cada cas, preveient-se tant pels vehicles com per al personal d’ENDESA o a 

qui en un futur podés substituir-la i al de les empreses col·laboradores acreditades a l’efecte, 

amb l’objecte de poder dur a terme les tasques pròpies d’explotació, manteniment, inspecció 

i reparació.

VUITÈ. Sense perjudici de la servitud constituïda en base al pacte Sisè del present 

document, a més a més L’AJUNTAMENT es compromet a constituir les servituds de pas 

necessàries per l’establiment consensuat de futures ampliacions, tant per millores de la 

qualitat del servei, com per atendre nous subministraments, rebent per aquestes servituds 

les compensacions que procedeixin.

NOVÈ. Ambdues parts desitgen que aquest document tingui el mateix valor i força d’una 

escriptura pública, sense perjudici que, a petició de qualsevol de les dues parts, es pugui 



elevar a aquesta consideració, essent les despeses de la formalització a càrrec del 

peticionari.

DESÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a la 

jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

I perquè així consti, signen per duplicat aquest document a un sol efecte, al lloc i data citats 

al principi.

(Nom i cognoms signant) (Nom i cognoms signant)
Per L’AJUNTAMENT Per ENDESA

(Nom i cognoms Secretari signant) (Nom i cognoms signant)
SECRETARI GENERAL/DELEGAT Per ENDESA

DE L’AJUNTAMENT

ANNEX
(Plànol d’ubicació)



DOCUMENT DE CESSIÓ D’ÚS DE LOCAL PER A CENTRE DE TRANSFORMACIÓ (CT) i 

CONSTITUCIÓ DE SERVITUD DE PAS D’ENERGIA ELÈCTRICA, A FAVOR 

D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. UNIPERSONAL

(Centre de Transformació - nom de l’actuació)

(dia/mes/any)
Número de sol·licitud d’Endesa: (número)

DOCUMENT DE CESSIÓ D’ÚS DE LOCAL PER A CENTRE DE TRANSFORMACIÓ (CT) i 

CONSTITUCIÓ DE SERVITUD DE PAS D’ENERGIA ELÈCTRICA, A FAVOR D’ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. UNIPERSONAL

Barcelona, (dia/mes/any)

REUNITS:

D’una part, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (en endavant L’AJUNTAMENT), amb NIF núm. P-

0801900B, domiciliat a la ciutat de Barcelona, plaça Sant Jaume, representat en aquest acte 

pel senyor (NOM I COGNOMS SIGNANT), en la seva qualitat de (càrrec signant) de l’Ajuntament 

de Barcelona, facultat expressament per aquest acte per acord de la Comissió de Govern 

municipal en data XXXXXXXXX, assistit pel senyor (NOM I COGNOMS SECRETARI SIGNANT),

Secretari General/Delegat de la Corporació Municipal, com a fedatari i assessor legal 

preceptiu.

I de l’altra, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. (en endavant ENDESA), amb NIF núm. B-

82846817, com a companyia distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, als efectes del 

present contracte, a Barcelona, Av. Vilanova 12, i en el seu nom i representació el senyor 

(NOM I COGNOMS SIGNANT), amb DNI núm. (núm. DNI signant), com a (càrrec signant), amb 

facultats suficients per aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel 

Notari de (dades notarials).

Es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal necessària per aquest acte i,

EXPOSEN:

Primer.- Que L’AJUNTAMENT és propietari de (descripció detallada de l’immoble + adreça 

exacta o del vial amb l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès), de Barcelona, al 

Districte (nom del Districte).

Segon.- Que L’AJUNTAMENT, va encarregar a (nom de la Societat Municipal) (en endavant 

(nom abreviat de la Societat Municipal) la realització de les gestions escaients per a 

l’execució del (nom del projecte executiu), i concretament i pel que ara interessa, per a la 



gestió dels treballs necessaris per a la d’adequació i gestió del (descripció de la tasca: 

desplaçament, soterrament, aixecament, etc.) del centre de transformació d’energia elèctrica 

del (nom del immoble o del carrer).

Tercer.- Que L’AJUNTAMENT ha sol·licitat a ENDESA un subministrament d’energia elèctrica de 

(número de KW) KW, per la qual cosa L’AJUNTAMENT ha reservat un espai, tancat i adaptat, 

amb fàcil accés des de la via pública, per a l’emplaçament de les línies d’alimentació 

elèctrica i seccionament d’entrega al centre de transformació per al seu posterior ús per a 

l’empresa distribuïdora, quedant el propietari de l’espai obligat a enregistrar aquesta cessió 

d’ús.

Quart.- Que en aquest espai s’ha d’instal·lar el centre de transformació, (determinar si és 

nou o substitueix a un d’existent), des del que es donarà servei en baixa tensió, que cal 

mantenir i integrar en el nou espai i on les línies d’entrada seran comuns a ambdues 

instal·lacions.

Cinquè.- Que amb aquesta finalitat els aquí compareixents, amb la qualitat amb què actuen, 

subscriuen el present CONTRACTE amb subjecció als següents:

PACTES:

PRIMER. L’AJUNTAMENT, mitjançant (nom abreviat de la Societat Municipal), ha construït pel 

seu compte i càrrec exclusius, un espai destinat a albergar les instal·lacions d’alta tensió que 

necessita la distribuïdora per alimentar el centre de transformació del client, amb les 

corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida de cables aeris i/o subterranis, 

tancaments frontals i envans de cel·les, portes, conductes i reixes de ventilació, elèctrode de 

connexió de terra, tapes d’accés i ferramenta, etcètera, d’acord amb els plànols i les 

instruccions facilitats pels Serveis Tècnics d’ENDESA, de manera que es pugui realitzar la 

instal·lació elèctrica.

L’esmentat espai es troba situat segons resulta dels plànols que, firmat per ambdues parts, 

s’uneixen a aquest contracte com a part del qual (adjuntar plànol/s de situació com a Annex).

SEGON. L’AJUNTAMENT autoritza a ENDESA a que de forma gratuïta pugui ocupar la part que 

li correspon de l’esmentat espai per instal·lar-hi les línies d’alta tensió, aparellatge i els 

senyals d’identificació, localització i seguretat que s’estimin necessaris, així com a poder-hi 

realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació i modificació que 

estimi necessàries i que siguin imposades per les necessitats del servei.

Així mateix, autoritza les entrades i sortides dels cables aeris i/o subterranis que alimenten 

l’esmentat centre i que se’n derivin per al normal desenvolupament de la xarxa des del límit 

de la finca de la seva propietat fins a l’espai on es troba instal·lat l’esmentat centre, podent 

utilitzar els mitjans necessaris per dur-ho a terme. Amb aquest motiu queda constituïda 

mitjançant el present, una servitud de pas de energia elèctrica a favor d’ENDESA com a 

propietària dels elements de maniobra existents abans del seccionador d’entrega, servitud 

que es constitueix d’acord amb el que disposa l’article 57 de la Llei 24/2013 de 27 de 

desembre, del Sector Elèctric i amb l’abast establert per la mateixa. Es predi servent la finca 

propietat de L’AJUNTAMENT.

TERCER. L’AJUNTAMENT conservarà la titularitat i ple domini de l’espai objecte d’aquest 

contracte i, com a conseqüència, n’assumirà la seva conservació, reparació i manteniment, 

cedint a ENDESA el seu lliure ús i gaudi i sense que se’n repercuteixi arrendament de cap 

classe.

Les instal·lacions existents a l’interior de l’esmentat centre de transformació de 

L’AJUNTAMENT i que conformen la xarxa elèctrica de distribució d’ENDESA, seran d’exclusiva 

propietat d’ENDESA, la qual n’assumirà la seva conservació, manteniment i reparació i podrà 

disposar-ne dins i per a la seva xarxa de distribució.

QUART. Amb la finalitat de garantir el normal funcionament del centre de transformació, 

L’AJUNTAMENT autoritza al personal d’ENDESA, o a qui en un futur podés substituir-la, i al 

personal de les empreses col·laboradores acreditades a l’efecte, l’accés lliure i directe al 

local en tot moment i durant les 24 hores del dia.



El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització específica 

en cada cas, preveient-se tant pels vehicles com pel personal indicat en el paràgraf anterior 

a l’efecte i amb l’objecte de:

a) Que pugui realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació i/o 

modificació que siguin necessàries i/o vinguin imposades per les necessitats del 

servei, en les instal·lacions existents en l’espai, així com dels cables d’alta tensió que 

alimentin al centre i que es derivin del mateix.

b) Pugui procedir a la substitució dels elements, instal·lacions i aparellatge en 

l’esmentat centre, així com dels cables aeris i/o subterranis que entrin i/o surtin del 

mateix, realitzant al efecte quines operacions i treballs siguin necessaris.

CINQUÈ. L’esmentat centre de transformació i les altres instal·lacions es mantindran en 

l’espai mentre subsisteixin subministraments que se’n derivin per a l’immoble on es troba i/o 

per tercers. 

SISÈ. L’AJUNTAMENT consignarà l’existència i l’íntegre contingut del present document en 

qualsevol altre contracte o escriptura que pugui concertar amb tercers i que afectés la 

propietat, l’ús i gaudi de l’esmentat espai i de les diferents entitats en què es pogués dividir i 

imposarà als tercers que puguin adquirir qualsevol d’aquests drets, el compromís de complir 

i respectar tots els pactes d’aquest contracte. 

L’AJUNTAMENT procedirà a fer constar a l’Inventari Municipal d’aquest conveni de cessió d’us 

de local per a centre de transformació i constitució de servitud de pas d’energia elèctrica a la 

finca identificada com (descripció detallada de l’immoble + adreça exacta o del vial amb 

l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès), de Barcelona, al Districte (nom del 

Districte).

Així mateix L’AJUNTAMENT autoritza a ENDESA que sense que hi hagi cap contraprestació, 

pugui cedir per qualsevol títol i sense necessitat de comunicació prèvia, els drets i 

obligacions dimanants d’aquest contracte a favor d’una altra entitat dedicada a la distribució 

d’energia elèctrica.

(clàusula aplicable només en cas que el CT es trobi dins un immoble) SETÈ. Si es decidís 

portar a terme declaració d’obra nova i divisió en propietat horitzontal de la finca citada en 

l’expositiu primer L’AJUNTAMENT farà constar d’una forma expressa i literal en el Règim de 

Comunitat de Propietaris, la norma especial següent:

Clàusula Especial.- Reserva del local per a la ubicació d’un centre de 

transformació d’energia elèctrica:

1.- D’acord amb l’Article 47.5 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de 

desembre, s’ha construït un espai destinat a albergar de forma exclusiva 

instal·lacions per al subministrament d’energia elèctrica i integrades per un o 

més transformadors estàtics, equips de maniobra, mesura i aparellatge 

necessaris, podent entrar i sortir els cables aeris i/o subterranis necessaris per 

al normal desenvolupament de la xarxa, des del límit de la finca fins al lloc on 

estigui situat aquest centre de transformació. 

Correspon l’ús i gaudi d’aquest local als efectes indicats a ENDESA.

ENDESA no haurà d’abonar cap quantitat per a l’ús i gaudi d’aquest local, a 

part de la quantitat que correspongui en el moment de la cessió segons la 

fórmula esmentada en l’article abans citat del Reial Decret 1955/2000 de 1 de 

desembre, i podrà col·locar els senyals d’identificació, localització i seguretat 

que consideri convenients i necessaris.

2.- Les esmentades instal·lacions –excloent-hi l’espai-- seran propietat 

exclusiva d’ENDESA, que podrà disposar lliurement d’aquestes dins i per a la 

seva xarxa de distribució. El centre de transformació i les altres instal·lacions 

restaran ubicades en el local mentre subsisteixin els subministraments que en 

derivin, ja siguin pel propi immoble on es troba o siguin per a tercers.

3. Per raons de seguretat, únicament el personal d’ENDESA o aquells 

que aquesta designi a aquest efecte, tindrà lliure accés en tot moment a 

l’espai en qüestió.



4. L’espai en qüestió es considera element comú de l’immoble i no 

participarà en les despeses ordinàries o extraordinàries d’aquest. 

Correspondrà a L’AJUNTAMENT la conservació, reparació i manteniment de 

l’obra civil del local, llevat que la distribuïdora causes algun desperfecte en 

l’obra civil a causa de treballs realitzats per la mateixa.

5. ENDESA queda autoritzada perquè, sense que hi hagi cap 

contraprestació, pugui cedir per qualsevol títol i sense necessitat de 

comunicació prèvia, els drets i obligacions dimanants d’aquest contracte a 

favor d’una altra entitat dedicada a la distribució d’energia elèctrica, amb l’únic 

requisit de la comunicació de la cessió a L’AJUNTAMENT, dins el mes següent a 

l’acte de cessió.

6. La present Clàusula Especial no podrà ser modificada sense el 

consentiment exprés de la companyia subministradora de l’energia elèctrica.

VUITÈ. L’AJUNTAMENT cedeix l’ús de l’esmentat espai, lliure de càrregues, gravàmens, 

compensacions, quantitats o preus per ocupació.

La cessió tindrà caràcter finalista, motiu pel qual, només tindrà efectivitat mentre existeixin 

subministraments elèctrics o connexions de generació ocupant l’espai sobre el que es 

constitueix la cessió.

NOVÈ. Si li és d’aplicació, sobre la potència excedent L’AJUNTAMENT podrà exigir la 

subscripció d’un conveni de rescabalament per una vigència mínima de 10 anys, davant 

tercers que es connectin sobre les instal·lacions realitzades directament per L’AJUNTAMENT,

segons disposa l’article 25 del Reial Decret 1048/2013, del 27 de desembre, parcialment 

modificat per l’article 2 del Reial Decret 1073/2015, de 27 de novembre. En el conveni de 

rescabalament només hi constaran aquells costos que, costejats per L’AJUNTAMENT

corresponguin a instal·lacions que puguin ser d’ús comú per a tercers.

DESÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a la 

jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

ONZÈ. Aquest document serà aixecat a públic a requeriment de qualsevol de les parts, 

essent les despeses a càrrec de la part que ho demani.

En prova de conformitat firmen el present contracte, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i 

data indicats.

(Nom i cognoms signant) (Nom i cognoms signant)
Per L’AJUNTAMENT Per ENDESA

(Nom i cognoms Secretari signant)
SECRETARI GENERAL/DELEGAT DE L’AJUNTAMENT



ANNEX
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1. INTRODUCCIÓ 

Es contempla l’execució d’una nova canonada de RSU connectant els carrers Comtal i Sant 

Pere més Alt. Aquesta canonada, de 500 mm de diàmetre d’una longitud aproximada de 56 m, 

creua la Via Laietana i té com a objectiu permetre la connexió de la futura xarxa de tots dos 

costats de l’avinguda. Degut a la presència de col·lectors i canalitzacions d’altres serveis, es 

preveu la seva disposició a una profunditat reduïda, pel que es disposarà en un dau de formigó 

amb una armadura a la part superior. 

En projecte es contempla així mateix tota l’obra civil, incloent dues arquetes a disposar als 

extrems. 

S’adjunta a continuació el pressupost corresponent a l’obra mecànica de la xarxa projectada. El 

termini de subministrament dels elements especials de les canonades, com ara colzes i altres 

peces, indicat per la companyia que presta el servei, és de 4 mesos, el que haurà de 

considerar-se a l’inici de les obres per tal de no comprometre els terminis d’execució previstos. 
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Apèndix 1 – Informació companyia 

 



REVISIÓ:
DATA 10/06/2021

PRESSUPOST DEL SISTEMA DE RECOLLIDA AUTOMATITZADA DE RESIDUS
CIUTAT VELLA - CREUAMENT VIA LAIETANA (COMTAL)

CODI AMID. UT ELEMENT PREU UNITARI TOTAL

XARXA GENERAL

T5-012 55 ml Tubo recto de diámetro nominal 500 mm x 12 mm de
espesor, soldado helicoidal o longitudinalmente en acero St
37.2, con protección exterior de polietileno tricapa. 399,39 €                  21.966,45 €            

CNi18-15-TR 1 ud Colze de 15 graus de diàmetre nominal 500mm x 18mm de
gruix, fabricat en aleació ni-hard, inclosos acoblament, perns
d'ancoratge, brides i juntes. Inclou un tram recte adicional
de 1 m de longitud Ni-Hard 18 mm i acoblament necesaris
per la unió. 10.062,52 €             10.062,52 €            

CNi18-73 1 ud Colze de 73 graus de diàmetre nominal 500mm x 18mm de
gruix, fabricat en aleació ni-hard, inclosos acoblament, perns
d'ancoratge, brides i juntes. 12.426,71 €             12.426,71 €            

CNi18-86 1 ud Colze de 86 graus de diàmetre nominal 500mm x 18mm de
gruix, fabricat en aleació ni-hard, inclosos acoblament, perns
d'ancoratge, brides i juntes. 13.300,85 €             13.300,85 €            

CNi25-7 2 ud Colze de 7,5 graus de diàmetre nominal 500mm x 25mm de
gruix, fabricat en aleació ni-hard, inclosos acoblament, perns
d'ancoratge, brides i juntes. 13.114,84 €             26.229,68 €            

CI-001 2 ud Comporta d'inspecció per a canonada d'escombraries, amb
apertura de 400mm x 560mm, fabricada en acer st 37.2,
amb coberta , suports i brida amb juntes i pernos. Inclou la
caixa de registre i connexió per a instal.lació pneumàtica i
elèctrica. 1.739,15 €               3.478,30 €              

AN-MG 2 ud Subministre i col.locació d'ànode de sacrifici per a protecció
catòdica de la tuberia, tipus electroline az63 o similar,
incloent connexió elèctrica 414,05 €                  828,10 €                 

INGLETE-02 2 ud Canvi de direcció de canonades de transport d'escombraries
amb reforç posterior amb un tram recte de 2 m de longitut i
gruix de 18 mm, amb angle de desviació inferior a 5º. 1.534,96 €               3.069,92 €              

TAP-DEF 2 ud Tap d'acer en xapa de 5mm de gruix i diàmetre 508mm,
soldat amb cordó de segell per a tancament de tuberia. 290,35 €                  580,70 €                 

CON-PROT 264 ml Tub de protecció en polietilè coarrugat de doble paret amb
guia de poliamida, de diàmetre 63mm, per a cables elèctrics
i tubs d'aire comprimit. 6,07 €                     1.602,48 €              

CON-ELEC1 198 ml Cable blindat per a transmissió de senyalització digitalitzada
de 2x4+2x2x0,5mm2. Parells trenats i apantallats per
protecció especial contra interferències externes i internes. 6,07 €                     1.201,86 €              

CON-NEUM 198 ml Tub per a aire comprimit en polietilè per a 10 atm de presió,
de diàmetre 16/11mm 3,93 €                     778,14 €                 

VENTANAS 5 ud Tall de la canonada per la realització de finestres de
soldadura, ajustant i traient el recubriment de polietilè, en
zones on la sobre-excavació no es possible. 272,84 €                  1.364,20 €              

SUBTOTAL 96.889,91 €         

RESUM DEL PRESSUPOST

XARXA DE TRANSPORT 96.889,91 €         
SUBTOTAL 96.889,91 €         
CONTROL DE QUALITAT (1,5%) 1.453,35 €            
SEGURETAT I SALUT (2%) 1.937,80 €            

TOTAL PRESSUPOST ENVAC ABANS D'IVA 100.281,06 €       

Termini de validesa de l'oferta: 90 dies.
Condicions de pagament: pagaré a 60 dies data de factura.
Els preus indicats en el pressupost inclouen Despeses Generals, Benefici Industrial i Redacció de Projecte de Legalizació
Els preus indicats en el pressupost no inclouen l' I.V.A. corresponent.
Per cada 45 dies d'augment en el període de pagament s'incrementarà el pressupost  +1%.

Aquest pressupost no inclou cap partida d'obra civil necessària per a la instal·lació.

pág. 1 de 1
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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte preveu executar les canalitzacions necessàries per tal d’adaptar la xarxa 

existent de l’IMI a la futura urbanització de la Via Laietana, passant els trams corresponents a 

colꞏlectors existents, el que requereix l’execució d’una sèrie de canalitzacions i creuaments a les 

places d’Antoni Maura i de l’Àngel. 

Les canalitzacions projectades són de 4 tubs de PE corrugats de 125 mm de diàmetre a les 

zones de creuament de calçada, i de 2 tubs del mateix diàmetre i material en el cas dels trams 

sota vorera. S’han dissenyat partint de les necessitats de traçat indicades al projecte de 

reposició de serveis inclòs com a apèndix a aquest annex, adaptades a la topografia de detall. 

En aquest projecte de reposició s’inclou la valoració de l’obra mecànica, la qual s’afegeix com a 

part del pressupost per al coneixement de l’Administració del present projecte. De la mateixa 

manera, les feines a efectuar per BCASA per a realitzar el pas de la fibra pels colꞏlectors de la 

seva titularitat s’inclouen al mateix apèndix i s’afegeixen al PCA. 

Quant  a la semaforització, es preveu únicament realitzar 5 creuaments de calçada de la Via 

Laietana amb 2 tubs de diàmetre 110 mm cada un, de manera que estiguin preparats en el 

moment d’execució de les obres d’urbanització. 

Pel què fa al prisma de mobiliari urbà es projecta l’execució d’un creuament a la intersecció de 

Via Laietana amb el carrer Jonqueres que serà un prisma perimetral amb 2 tubs de reserva; 

estant format per tres tubs de diàmetre 125 mm, 1 tub de 160 mm i un tub de 100 mm de 

diàmetre. 
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1. Objecte i abast 

L’objecte d’aquest document es descriure les actuacions a realitzar en la infraestructura de fibra òptica 
municipal, d’ara endavant FOM, en la Via Laietana de la Ciutat de Barcelona, per tal garantir el seu correcte 
funcionament, durant la duració de les futures obres de remodelació de la Via Laietana. 

 

2. Proposta de solució tècnica 

A continuació es descriu la solució tècnica adequada per cadascun dels elements i serveis afectats. Per tal 
de donar continuïtat als serveis afectats durant l’execució de l’obra, s’instal·laran noves caixes 
d’empiulament i nou cablejat de FO, tant en les canalitzacions que connecten amb Via Laietana com a 
traves de la canalització del clavegueram que transcorre per la pròpia Via Laietana.  

 

En primer lloc, s’instal·laran 3 noves caixes d’empiulament APRESA 800S per 288 fusions, que son les que 
faran de punt de connexió dels cables de FO que entren i surten actualment de la Via Laietana, ja sigui per 
canalització soterrada com per la galeria i els cables que aniran per les canalitzacions de BCASA de Via 
Laietana. 

 

Podem veure a continuació la ubicació d’aquetes caixes d’empiulament que donaran accés a les 
canalitzacions de BCASA a la Via Laietana: 

 

 
Figura 1. 

 
 
1ª Nova caixa d’empiulaments connexió BCASA:  

 
 Ubicació: Plaça del Angel 
 Coordenades: Latitud 41.384053/ Longitud 2.178429 
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2ª Nova caixa d’empiulaments connexió BCASA:  
 

 Ubicació: Via Laietana / Av. De la Catedral 
 Coordenades: Latitud 41.385370 / Longitud 2.176461 

3ª Nova caixa d’empiulaments connexió BCASA:  
 

 Ubicació: Via Laietana amb C/Del Dr. Joaquim Pou 
 Coordenades: Latitud 41.386220, / Longitud 2.175526 

 

2.1. Necessitats obra civil 

L’IMI disposa d’infraestructura a banda i banda de Via Laietana, per tal de poder comunicar les caixes 
d’empiulaments de cadascuna de les voreres, serà necessari que l’empresa encarregada de realitzar els 
treballs d’obra civil, executi unes canalitzacions a unes zones determinades de Via Laietana per fer el pas 
del cablejat de FO. 

 

A continuació podem veure les dues zones que requeriran obra civil per tal de donar continuïtat al cablejat 
de FO, s’indiquen les canalitzacions, arquetes existents i els requeriments de construcció de noves 
infraestructures: 

 

Zona OC Plaça de l’Angel – C/de la Princesa: 

 

 
Figura 2. 
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Zona OC Plaça d’Antoni Moura – Av/de la Catedral: 
 

 
Figura 3. 

2.2. Solució tècnica mecànica dels serveis afectats 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per tal de donar continuïtat als serveis afectats durant l’execució 
de l’obra, s’instal·laran noves caixes d’empiulament i nou cablejat de FO, tant en les canalitzacions que 
connecten amb Via Laietana com a traves de la canalització del clavegueram que transcorre per la pròpia 
Via Laietana. A continuació podem veure l’esquema general de la proposta de solució tècnica mecànica 
dels serveis de FO afectats: 

 

 
Figura 4. 
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En primer lloc comentar que hi ha un parell de cables que transcorren en la seva totalitat en l’àmbit de 
l’obra: 

Cable A-I-10 / POLIVALENT: 

Aquest cable transcorre en la seva totalitat en l’àmbit de la galeria, per tant l’empresa constructora ha 
de proporcionar alguna solució. 

 

 Distancia cable: 312,9m 
 Elements d’inici i final: 

o Caixa d’empiulaments origen: A-I-10 
o Caixa d’empiulaments destí: EDIFICI POLIVALENT VIA LAIETANA 7 (POLIVALENT) 

 
Cable A-I-2_B / A-I-43:  
 

Aquest cable transcorre en la seva totalitat en l’àmbit de la galeria, per tant l’empresa constructora ha 
de proporcionar alguna solució. 

 

 Distancia cable: 58.8m 
 Elements d’inici i final: 

o Caixa d’empiulaments origen: A-I-2_B 
o Caixa d’empiulaments destí: A-I-43 

 
 Comentaris: Cable pas de carrer a través de galeries i estesa per interior del pàrquing. 

 

 

2.2.1. Treballs GIX i migració serveis afectats 

 

Caixa d’empiulaments A-I-10:  

En aquest cas s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S on s’introduiran els nous cables que donaran servei 
a traves del nou pas a realitzar per part del constructor, entre les dues voreres de Via Laietana a l’altura 
del C/Princesa. 

 

 Ubicació: Princesa/Via Laietana (costat mar - Besòs) 
 Coordenades: Latitud 4581714.0489 / Longitud 431344.3608 
 Nomenclatura nova caixa: A-I-10 BIS 

 

Cable A-I-5 / A-I-10: 

En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 96FO, que donarà servei a traves del nou 
pas a realitzar per part del constructor i una segona part per les canalitzacions de BCASA. 

 

 Distancia cable: 271,95m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: A-I-5 
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o Actual caixa d’empiulaments destí: A-I-10 
o Futura caixa d’empiulaments origen: A-I-5 BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: A-I-10 BIS 

 

Caixa d’empiulaments origen: A-I-5 actual, futura A-I-5 BIS: En aquest cas s’instal·larà una nova caixa 
APRESA 800S. 

 

 Ubicació: Sant Jaume/Jaume I (costat mar, interior galeria) 
 Coordenades: Latitud 4581584.0575 / Longitud 431220.1443 

 

Caixa d’empiulaments destí actual A-I-10 futura A-I-10 BIS:  

 

 Ubicació: Princesa/Via Laietana (costat mar - Besòs) 
 Coordenades: Latitud 4581714.0489 / Longitud 431344.3608 
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Cable VP/ A-I-10: 
 
En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 96FO que donarà servei a traves del nou 
pas a realitzar per part del constructor i una segona part per les canalitzacions de BCASA. 

 
 Distancia cable: 691,95m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: A-I-10 
o Actual caixa d’empiulaments destí: VP 
o Futura caixa d’empiulaments origen: A-I-10 BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: VP BIS 

 
Caixa d’empiulaments origen, actual A-I-10 futura A-I-10 BIS:  

 

 Ubicació: Princesa/Via Laietana (costat mar - Besòs) 
 Coordenades: Latitud 4581714.0489 / Longitud 431344.3608 

 

Caixa d’empiulaments destí actual VP futura VP BIS:  

En aquest cas s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S. 

 Ubicació: Carles Pi i Sunyer 8 
 Coordenades: Latitud 4581871.6484 / Longitud 430959.8859 
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Cable A-I-10 / A-I-7: 

En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 96 FO: 

 

 Distancia cable: 260,4m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: A-I-10 
o Actual caixa d’empiulaments destí: A-I-7 
o Futura caixa d’empiulaments origen: A-I-10 BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: A-I-7 BIS 

 
Caixa d’empiulaments origen, actual A-I-10 futura A-I-10 BIS:  

 

 Ubicació: Princesa/Via Laietana (costat mar - Besòs) 
 Coordenades: Latitud 4581714.0489 / Longitud 431344.3608 

 

Caixa d’empiulaments destí, actual A-I-7 futura A-I-7 BIS: 

En aquest cas s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S. 

  

 Ubicació: Princesa/Montcada (costat muntanya - Llobregat) 
 Coordenades: Latitud 4581854.2195 / Longitud 431467.8616 
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Caixa d’empiulaments A-I-3:  

 

En aquest cas s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S on s’introduiran els nous cables que donaran servei 
a traves del nou pas a realitzar per part del constructor i de la caixa de connexió amb BCASA: 

 

 Ubicació: Ferran/Sant Jaume (interior galeria) 
 Coordenades: Latitud 4581539.344 / Longitud 431166.2381 
 Nomenclatura nova caixa: A-I-3 BIS 

 
Cable A-I-2 / A-I-3: 
 
En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 96FO que donarà servei a traves de les 
canalitzacions de BCASA. 

 
 

 Distancia cable: 600,2m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: A-I-3 
o Actual caixa d’empiulaments destí: A-I-2 
o Futura caixa d’empiulaments origen: A-I-3 BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: A-I-2 BIS 

 

Caixa d’empiulaments origen A-I-3 futura caixa A-I-3 BIS: 

 

 Ubicació: Ferran/Sant Jaume (interior galeria) 
 Coordenades: Latitud 4581539.344 / Longitud 431166.2381 

 

Caixa d’empiulaments destí actual A-I-2, futura A-I-2 BIS: 

 

 Ubicació: Via Laietana/Antoni Maura (costat mar - Besòs, interior galeria) 
 Coordenades: Latitud 4581853.5711 / Longitud 431201.0754 
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Caixa d’empiulaments: A-I-5: 

En aquest cas s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S on s’introduiran els nous cables que donaran servei 
a traves del nou pas a realitzar per part del constructor als cables afectats per la obra i una segona part 
per les canalitzacions de BCASA. 

 

 Ubicació: Sant Jaume/Jaume I (costat mar, interior galeria) 
 Coordenades: Latitud 4581584.0575 / Longitud 431220.1443 
 Nomenclatura nova caixa: A-I-5 BIS 

 

Cable A-I-5 / A-I-10   Informació a l’apartat de la caixa d’empiulaments A-I-10. 

 

Cable MHIS / A-I-5:  

En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 24FO: 

 

 Distancia cable: 400m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: A-I-5 
o Actual caixa d’empiulaments destí: MHIS 
o Futura caixa d’empiulaments origen: A-I-5 BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: MHIS 

 

 Comentaris: El cable va per clavegueram pel C/Baixada de la llibreria i Plaça de l'Àngel per la 
Plaça Sant Jaume i C/Jaume va per galeria. 

 

Caixa d’empiulaments origen A-I-5 actual, futura A-I-5 BIS.  

 

 Ubicació: Sant Jaume/Jaume I (costat mar, interior galeria) 
 Coordenades: Latitud 4581584.0575 / Longitud 431220.1443 

 

 

Caixa d’empiulaments destí MHIS:  

 

 Ubicació: Plaça del Rei 1 (Museu Història de la Ciutat, sala de l'IMI al soterrani del edifici Nou) 
 Coordenades: Latitud 4581697.6458 / Longitud 431265.8851 
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Caixa d’empiulaments A-I-2:  

 

En aquest cas s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S on s’introduiran els nous cables que donaran servei 
a traves del nou pas a realitzar per part del constructor i de la caixa de connexió amb BCASA: 

 

 Ubicació: Via Laietana/Antoni Maura (costat mar - Besòs, interior galeria) 
 Coordenades: Latitud 4581853.5711 / Longitud 431201.0754 
 Nomenclatura nova caixa: A-I-2 BIS 

 

 

Cable VT-4-23-1 / A-I-2:  
 
En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 96FO: 

 

 Distancia cable: 120m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: VT-4-23-1 
o Actual caixa d’empiulaments destí: A-I-2 
o Futura caixa d’empiulaments origen: VT-4-23-1 BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: A-I-2 BIS 

 Comentaris: El cable entra de la caixa A-I-2 al túnel del metro i continua per túnel metro. 

 
Caixa d’empiulaments VT-4-23-1:  

 

En aquest cas s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S on s’introduiran els nous cables que donaran servei 
a traves del nou pas a realitzar per part del constructor i de la caixa de connexió amb METRO. 

L’empresa constructora ha de facilitar una canalització per realitzar la connexió amb METRO 
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Cable A-I-2 / VP:  
 

En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 96FO: 

 

 Distancia cable: 500m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: A-I-2 
o Actual caixa d’empiulaments destí: VP 
o Futura caixa d’empiulaments origen: A-I-2 BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: VP BIS 

 

Caixa d’empiulaments origen, actual A-I-2 futura A-I-2 BIS:  

Tal i com hem comentat anteriorment s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S: 

 

 Ubicació: Via Laietana/Antoni Maura (costat mar - Besòs, interior galeria) 
 Coordenades: Latitud 4581853.5711 / Longitud 431201.0754 
 Nomenclatura nova caixa: A-I-2 BIS 

 

Caixa d’empiulaments destí, actual VP futura VP BIS:  

Tal i com hem comentat anteriorment s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S: 

 

 Ubicació: Carles Pi i Sunyer 8 
 Coordenades: Latitud 4581871.6484 / Longitud 430959.8859 
 Nomenclatura nova caixa: VP BIS 
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Cable A-I-3 / A-I-2  Informació a l’apartat de la caixa d’empiulaments A-I-3. 
 
Cable A-I-2_B / A-I-2:  
 
En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 96FO: 

 

 Distancia cable: 25m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: A-I-2_B 
o Actual caixa d’empiulaments destí: A-I-2 
o Futura caixa d’empiulaments origen: A-I-2_B BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: A-I-2 BIS 

 

 
Caixa d’empiulaments A-I-2_B:  

 

En aquest cas s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S on s’introduiran el cable que connecta amb la caixa 
A-I-2 BIS.
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Cable A-I-23 / A-I-2: 
 
En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 96FO: 

 
 Distancia cable: 210m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: A-I-2 
o Actual caixa d’empiulaments destí: A-I-23 
o Futura caixa d’empiulaments origen: A-I-2 BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: A-I-23 BIS 

 
 Comentaris: El cable entra en el clavegueram en la cantonada de Via Laietana amb Av/de la 

Catedral i surt a l’altura de la caixa A-I-23.
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Caixa d’empiulaments A-I-2_B:  

 

En aquest cas s’instal·larà una nova caixa APRESA 800S on s’introduiran els nous cables que donaran servei 
a traves del nou pas a realitzar per part del constructor i de la caixa de connexió amb BCASA: 

 

 Ubicació: Via Laietana/Antoni Maura (costat mar - Besòs, interior galeria) 
 Coordenades: Latitud 4581853.5711 / Longitud 431201.0754 

 

Cable A-I-2 / A-I-2_B  Informació a l’apartat de la caixa d’empiulaments A-I-2. 
 
 
Cable A-I-2_B / A-I-22: 

 

En aquest cas es substituirà el cable existent per un nou cable de 96FO: 

 
 Distancia cable: 210m 
 Elements d’inici i final: 

o Actual caixa d’empiulaments origen: A-I-2_B 
o Actual caixa d’empiulaments destí: A-I-22 
o Futura caixa d’empiulaments origen: A-I-2 BIS 
o Futura caixa d’empiulaments destí: A-I-22 BIS 

 
 Comentaris: El cable entra en el clavegueram en la cantonada de Via Laietana amb Av/de la 

Catedral i surt a l’altura del C/de la Tapineria direcció caixa A-I-22.
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Caixa d’empiulaments CC-I-2:  
 

En aquest cas la caixa es desinstal·larà: 

 

 Ubicació: Pl. Antoni Maura 
 Coordenades: Latitud 4581875.4021 / Longitud 431153.4708 

 
Cable CC-I-2 / CC-VII-3:  
 

El cable un cop desinstal·larà la caixa CC-I-2, es deixarà en punta en la caixa VT-4-23-1. 

Els servei que porta aquest cable es derivarà pel nou cable 96FO(VP-A-I-2) que s’instal·larà: 

 

 Distancia cable: 4.263m 
 Elements d’inici i final: 

o Caixa d’empiulaments origen: CC-I-2 
o Caixa d’empiulaments destí: CC-VII-3 

 Comentaris: El cable entra en el Metro direcció la caixa CC-VII-3 no torna a sortir per Via Laietana. 

 

Cable CC-I-2 / CC-I-1:  
 

Aquest cable es desinstal·larà: 

 

 Distancia cable: 28,35m 
 Elements d’inici i final: 

o Caixa d’empiulaments origen: CC-I-2 
o Caixa d’empiulaments destí: CC-VII-3 

 

Caixa d’empiulaments CC-I-1:  

 

En aquest cas la caixa es desinstal·larà: 

 

 Ubicació: Plaça Antoni Maura - Avda. Catedral 
 Coordenades: Latitud 4581864.2344 / Longitud 431140.0938 
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Cable CC-I-2 / VPC:  
 

Aquest cable es desinstal·larà: 

 

 Distancia cable: 369,6m 
 Elements d’inici i final: 

o Caixa d’empiulaments origen: CC-I-2 
o Caixa d’empiulaments destí: VPC
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LONGITUD: 1.300,00 1250,00 50,00

NÚM. TUBS: 1 Tub

IMPORT PROJECTE 1.300,00 Tub adossat / encastat x 4,23 €/m 5.499,00 €                
0,00 Viabilitat negativa x 3,27 €/m -  €                         

5.499,00 €     

IMPORT OBRA: 1.300,00 Tub adossat / encastat x 29,75 €/m 38.675,00 €              

500 Subjeccions de reforç x 12,61 €/u 6.305,00 €                

0,00 Retirada cable fora servei de l'interior x 4,11 €/m -  €                         

0 Tall i connexió de subconductes x 129,60 €/u -  €                         

0,00 Retirada de subconductes instal·lats x 7,43 €/m -  €                         

0 Desclavament de subjeccions de reforç x 10,59 €/u -  €                         

5 Proves estanqueitat i mandrilat x 396,64 €/u 1.983,20 €                

2,00 % Seguretat i Salut 939,26 €                   

47.902,46 €   

TOTAL (SENSE IVA) 53.401,46 €   

CONCEPTE: VIA LAIETANA

Interior claveguera Entrada / Sortida

    C/ Acer, 16
    08038 Barcelona
    CIF A66168303
    Tel: 93 289 68 00
    Fax: 93 223 02 33

CLIENT: IMI

VALORACIÓ DELS TREBALLS PER LA INSTAL·LACIÓ DE TUBS 
PORTAFIBRA ÒPTICA A  L'INTERIOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

23/9/2021DATA:
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Annex 5 
Xarxa de telecomunicacions
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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte contempla l’execució d’un prisma de telecomunicacions a cada costat de la 

Via Laietana, al llarg del tram on actualment existeixen galeries de serveis, amb la finalitat de 

permetre que, amb les obres d’urbanització, els diferents operadors puguin treure les seves 

instal·lacions d’aquesta i passin a situar-se dins del nou prisma. El prisma del costat Besòs 

abasta aproximadament des del carrer del doctor Joaquim Pou fins al final de l’actuació, al 

costat mar de la plaça d’Antoni Maura, i el prisma del costat Llobregat abasta des del carrer de 

Sant Pere més Baix fins al costat mar de la plaça d’Antoni Maura. 

Tots dos prismes tenen una longitud aproximada de 180 m, estan formats per 8 tubs de polietilè 

corrugat de 125 mm de diàmetre, i es situen sota la vorera existent, excepte en els trams on 

seguir aquesta alineació comportaria afectar als accessos actuals de les galeries, on es 

modifica la seva traça per passar a la calçada i permetre mantenir així els accessos en les 

mateixes condicions que en l’actualitat. 

S’han previst també petits trams de connexió des dels nous prismes a les canalitzacions 

existents dels diferents operadors, així com arquetes de registre per a facilitar les futures 

connexions i esteses de cable. 
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Reposicions de paviments
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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte contempla la reposició dels paviments afectats per l’execució de les rases de 

les noves canalitzacions. Aquesta reposició s’efectuarà de manera provisional, al mateix nivell 

del paviment actualment existent. En el futur serà reemplaçada per la pavimentació 

corresponent a la situació definitiva de cotes i acabats previstos al projecte de reurbanització de 

la Via Laietana. 

1.1. Paviments de calçada 

En els creuaments de la Via Laietana, i degut a la possible presència de llambordes d’antigues 

pavimentacions, sobre les que s’han anat disposant successives capes d’asfalt, s’ha contemplat 

la execució d’unes bigues de formigó en els costats dels creuament, de 30 cm d’amplada 

mínima, que rigiditzaran el moviment de les llambordes existents i que s’executaran conformant 

un sobreample de 50 cm mínim de base de formigó a banda i banda de la canalització del servei 

corresponent.   

 

Les capes d’asfalt d’aquest creuaments s’executaran disposant longituds de solape amb les 

capes existents.  

En les zones d’obertura de nova rasa on no es trobin les antigues llambordes de la Via Laietana 

i on calgui executar una nova caixa de ferm completa, s’ha tingut en compte l’ús de la calçada, 

on està previst que hi circulin tant vehicles lleugers com pesats, incloent el pas de carril bus. 

Suposant una esplanada de tipus E1 (la més desfavorable degut a l’absència de l’informe 

geotècnic), i seguint els criteris de la normativa de pavimentació de Barcelona, es projecta la 

següent secció de ferms: 
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Les rases sobre paviment de calçada existent comptaran amb un sobreample de 30 cm a banda 

i banda de l’amplada de la rasa, i la capa de rodadura comptarà amb un sobreample addicional 

de 50 cm. 

 

En tot cas els paviments de calçada es reposaran mantenint la continuïtat amb els nivells dels 

paviments existents; amb les obres d’urbanització dels trams a 

1.2. Paviments de vorera 

Les rases de vorera es reposaran amb els paviments actuals; atès que a continuació dels 

treballs inclosos en el present projecte es desenvoluparà la reurbanització de la Via Laietana en 

el tram afectat, s’ha considerat una reposició de paviments provisional amb panot de 20x20 cm, 

de 4 cm de gruix en general i una part proporcional de 8 cm de gruix per als accessos a 

garatges i altres vials de trànsit restringit. S’ha contemplat també una part proporcional de 

paviment podotàctil en compliment de la normativa d’accessibilitat. Tot i així cal considerar que 

es preveu que aquests paviments estiguin en servei només fins l’execució de les obres 

d’urbanització, i que hauran d’ésser enderrocats amb aquestes per tal d’assolir els paviments 

definitius, d’una altra tipologia, i els nivells que corresponguin als pendents longitudinals i 

transversals de la solució final. 

Així doncs, la secció contemplada per a aquesta reposició provisional és la següent 

- Panot de 4 pastilles de 20x20x4 cm / 20x20x8 cm 

- 2 a 3 cm de morter de ciment M-10.  

- 15 cm de formigó HM-20 

- 20 cm sub-base granular de tot-u artificial amb 98 % PM. 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

      

 

Z

Annex 7 
Estructuració de les obres projectades



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

      Annex estructuració de les obres projectades

 

Z

ÍNDEX DE L’ANNEX 

1.  INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... 1 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

  1    Annex estructuració de les obres projectades

 

Z

1. INTRODUCCIÓ 

Les actuacions projectades s'estructuren en capítols que engloben totes les partides 

necessàries per a l'execució del concepte, segons l'ordre d'execució lògic. Es contemplen, al 

final, els conceptes comuns a totes elles. 

Cal destacar que les obres s'hauran d'executar deixant una zona d'ample suficient per a pas de 

vianants i mantenint sempre els accessos als veïns. 

Així, el pressupost s'estructura en els capítols i subcapítols que engloben les partides de 

cadascuna de les activitats d'obra. L'esquema de l'estructuració de les obres projectades és: 
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Estudi de seguretat i salut
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de 

l’article 233 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. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 

les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar els recursos tècnics i 

humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 

treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 

funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 

haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació 

a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 

l’Autoritat Laboral. 

2. DADES DEL PROJECTE 

2.1. Tipologia de l’obra 
 

El present Projecte de Renovació i millora de xarxes de serveis de la Via Laietana contempla: 

 L’execució de la renovació de la xarxa d’aigua potable, gestionada per la companyia 

AGBAR,  

 Variants de electrificació, tant en mitja tensió com en baixa tensió, de la companyia 

ENDESA,  per poder desplaçar la línia de mitja tensió Princesa, així com diferents 

armaris unificats,  

 La implantació d’un tram de xarxa de residus sòlids urbans, per tal de connectar el barri 

de Sant Pere – Santa Caterina i la Ribera amb el barri Gòtic. 

 El desplaçament de la xarxa de telecomunicacions del Institut Municipal d’Informàtica 

(IMI), 

 La implantació de prismes de serveis per a la futura implantació de les obres 

mecàniques de serveis de telecomunicacions de diferents companyies, 

 La implantació de primes de serveis que creuen la calçada per a la futura implantació de 

xarxes municipals, com xarxa IMI i xarxa de semàfors, 

 La resolució de les afeccions que la nova  xarxa de RSU genera a la xarxa de 

clavegueram, la xarxa de telefonia i les xarxes del operadors de telecomunicacions. 

2.2. Situació 
 

La remodelació de la Via Laietana s’ha dividit en tres trams, degut a la diferent casuística de 

serveis existents a l’àmbit: 

 Tram 1: Via Laietana, entre la plaça Urquinaona i el carrer de Julià Portet.  

 Tram 2: Via Laietana, entre el carrer de Julià Portet i la plaça d’Antoni López, que alhora 

s’ha subdividit en dos: 

Tram 2.1: Entre el carrer Julià Portet i la plaça Antoni Maura 

Tram 2.2: Des de la plaça Antoni Maurà fins a la plaça Antoni López 

 Tram 3: carrer de les Jonqueres. 

 

  

Aquest projecte de renovació i millora de xarxes de serveis contempla la resolució dels trams 

1,2.1 i 3, per més que la reposició de la xarxa IMI implica actuar a la plaça de l’Àngel, que es 

situa fora de l’espai estricte del definit en aquets àmbits. 
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2.3. Subministrament i serveis 
 

Tenen presència a l’àmbit de la via Laietana les següents companyies de serveis: 

 Agbar (aigua potable) 

 Alpi (fibres òptiques) 

 BCASA (fibres òptiques i clavegueram) 

 BT (fibres òptiques) 

 Colt (fibres òptiques) 

 Cable Runner Ibérica - GTD (fibres òptiques) 

 Correos Telecom (fibres òptiques) 

 Endesa (línies elèctriques de MT i BT) 

 Enllumenat públic de l’Ajuntament de Barcelona 

 IMI (fibres òptiques) 

 Jazztel (fibres òptiques) 

 Ono (fibres òptiques) 

 Orange (fibres òptiques) 

 Vodafone (fibres òptiques) 

 Semàfors de l’Ajuntament de Barcelona 

 Telefònica (cables parells i fibres òptiques) 

 Nedgia (gas) 

2.4. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte es troba 

indicat en el Document nº 4. Pressupost. 

2.5. Termini d'execució 
 

El termini total màxim indicatiu previst per a aquesta obra és de 8 mesos (vuit mesos). 

2.6. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta per a l’execució del present projecte és de 15 persones. 

2.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a encofrador 

Oficial 1a ferrallista 

Oficial 1a soldador 

Oficial 1a colꞏlocador 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 

Ajudant encofrador 

Ajudant ferrallista 

Ajudant electricista 

Ajudant muntador 

Manobre 

Manobre especialista 

Oficial 1a per a seguretat i salut 

Manobre per a seguretat i salut 

2.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
 

Acer en barres corrugades 

Aigua 

Banda continua de senyalització 

Barrera de seguretat rígida per a ús temporal 

Bastiment i tapa de fosa dúctil per a registre 

Cable d'alumini per a  mt (d) 

Cable de coure de 0,6/1 kv 

Calç 

Cartell 

Ciment 

Clau 

Deposició controlada de residus 
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Emulsió bituminosa per a impermeabilització 

Emulsió bituminosa per ferms i paviments 

Encarregats i caps de colla 

Encofrats especials i cindris 

Filferro 

Formigó d'ús no estructural 

Formigó estructural 

Guix 

Llates 

Llum d'abalisament 

Manobre 

Manobre especialista 

Maons ceràmics 

Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

Materials per a pous de registre 

Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 

Mescla bituminosa discontínua en calent tipus bbtm 

Morter per a ram de paleta 

Oficial 1a 

Panot per a vorera 

Peça de morter de ciment per a rigoles 

Pedra natural per a vorades (d) 

Pintura per a marques vials 

Pòrtic per a senyalització (d) 

Puntals 

Semàfors 

Sorra 

Tac d'acer químic 

Taulers 

Taulons 

Tot-u 

Transport de residus dins de la obra 

Tub de pvc-u per a sanejament sense pressió 

Tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic 

2.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics. 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Eliminació de serveis existents fora de servei trobats a la traça 

Motoanivelladora petita 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Compactador duplex manual de 700 kg 

Safata vibrant amb placa de 60 cm 

Camió per a transport de 12 t 

Camió cisterna de 8 m3 

Camió grua de 5 t 

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 

Camió amb bomba de formigonar 

Camió cisterna per a reg asfàltic 

Mesclador continu per a morter preparat en sacs 

Formigonera de 165 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Escombradora autopropulsada 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 

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

Subministrament de contenidor metàlꞏlic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o 

no especials 

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 

Regle vibratori 

Màquina taladradora 
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Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm 

com a màxim 

Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil de diamant 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

3. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

3.1. Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 
 
Es faran els tràmits adients per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 

muntar la resta de la instalꞏlació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instalꞏlador. 

Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 

 

Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 

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

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

 
Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascun dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

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

 Estarà protegida de la intempèrie. 

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

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

 
Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres, allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 

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

 
Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

 1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A. 

 1 Diferencial de 30 A: 30 mA. 

 1  Magnetotèrmic 3P: 20 mA. 

 4 Magnetotèrmics 2P: 16 A. 

 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A. 

 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A. 

 2 Connexions de corrent 2P: 16 A. 
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 1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.). 

 1 Connexió de corrent 2P: 16 A. 

 

Connexions de corrent 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 
Connexió de 24 V: Violeta 

Connexió de 220 V: Blau 

Connexió de 380 V: Vermell 

No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

 

Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 
a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 

Enllumenat portàtil 

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

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

3.2. Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha de colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 

de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 

estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

3.3. Instalꞏlació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les 

instalꞏlacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

3.4. Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
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a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia 
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra. Els principis bàsics per l’emplaçament 
dels extintors, són: 

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

 En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 

o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

4.1. Serveis higiènics 
 

- Lavabos 
- Com a mínim un per a cada 10 persones. 
- Cabines d’evacuació 
- S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 

per a cada 25 persones 
- Local de dutxes 
- Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 

x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

  7    Estudi de Seguretat i Salut. Memòria 

 

Z

4.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

4.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 

pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 

cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

4.4. Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, 

és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, 

situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

4.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 

mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 

primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 

 una llitera, 

 una font d’aigua potable. 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 

dels llocs de treball. 

 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 

manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 

d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 

local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 

l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 

mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 

antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 

cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 

esterilitzats i torniquet. 

 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 

custodiada per l’encarregat. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 tisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 
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5. ÀREES AUXILIARS 

5.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 

vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 

amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  

mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures 

superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 

d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 

fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 

rodadura de vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 

de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa disposarà de 

barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat“ estarà 

protegida mitjançant argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

 

La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

5.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 

m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 

manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 

mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 

més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 

inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 

mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 

lux. La ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’ilꞏluminació. 

 

L’accés als diferents tallers provisionals d’obra ha de restar restringit exclusivament al personal 

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 

de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 

servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles situades a altures superiors 

a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m 

d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

 

La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 
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Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat amb 

les instruccions del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 

llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

5.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 

o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius de l’Ordre MAM/304/2002 i del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 

d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 

com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 

fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà els seus residus de construcció. 

 

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

comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

7.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
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 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

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

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

 

- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

de comburents i la prohibició de fumar. 
- Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
- El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

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

de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
- Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

8. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra 

o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en 

les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i 

guals. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
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L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

 

Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 

àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 

SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

8.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i 

estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa solꞏlicitarà 

dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 

enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

8.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 

relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 

vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 

construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 

l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 

amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 

de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 

de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 

no seran objecte d’abonament independent. 

8.3. Característiques meteorològiques 
 
El clima de la zona és mediterrani. Per la seva proximitat al mar el seu clima és atemperat a 

l’hivern i calorós a l’estiu. 

8.4. Característiques del terreny 
 
La Propietat aporta un estudi geotècnic inclòs al corresponent annex. 

 

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

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

 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

 

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

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

 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 

 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 
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10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 

8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

10.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 

ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

10.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 

partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 

de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de 

gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i 

de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 

successió, la persona o els mitjans a emprar. 

10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra. 

 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d’unes unitats 

respecte a altres. 

 

DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució 

de cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 

en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 

un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 

cronograma de desenvolupament. 

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 

d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 

“Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 

d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de 

maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent 

les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes 

UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

12. MEDIAMBIENT LABORAL 

12.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 

condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

12.2. Ilꞏluminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 

tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
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En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

 

- 25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 

- 100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

- 100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines 
i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

- 200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, 
en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

- 300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans 
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

- 500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
Altes exigències visuals. 

- 1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions 
de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

12.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 

un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

Compressor  82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)   82 dB 

Formigonera petita < 500   l72 dB 

Formigonera mitjana > 500   l60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost)  103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dumpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 

Tractor d’orugues 100 dB 

Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

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

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Emfisemes pulmonars 

- Pneumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’uno d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 

temps d’exposició. 

 

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

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 

desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 

haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 

partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semi autònoms de respiració 
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Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

12.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

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

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de    

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Ilꞏluminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

12.6. Radiacions no ionitzants 
 

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

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 

per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 

microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 

aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 

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

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se 

ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 

més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 

propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 

la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 

d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 

la pupilꞏla de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 

s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 

a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capilꞏlars i un 

increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 
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L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 

indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 

norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 

Organization). 

 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i 

amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 

de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-

se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i 

de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 

comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 

d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 

l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color 

negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre 

del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 

impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que 

l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 

protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 

manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 

  

Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 

qualsevol tipus de protecció facial. 

 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 

similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 

la còrnia), de resultats imprevisibles. 

 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies 

adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 

distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 

longitud d’ona. 

 

Làser 

 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 

com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 

radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
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la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 

particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 

lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 

pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 

radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, la 

pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 

potències, poden ocasionar cremades. 

 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

 

 Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 

ꞏClasse I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

ꞏClasse II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 

de centelles. 

 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 

a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 

ꞏClasse IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

ꞏClasse IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 

ꞏClasse IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 

d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 

protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a. Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b. Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c. Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 

dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, 

en l’ús de làsers. 

 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 

especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 

tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

 

a. Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

b. Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

c. La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a. L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La ilꞏluminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

b. Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c. A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d. S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
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e. Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 

- Equip: 

a. Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b. Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c. Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d. Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e. Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a. Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b. Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c. L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d. Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e. L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 

f. S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g. Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 
a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 

organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 

 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill 

s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 

completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

12.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 

tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 

com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 

entorn o en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 

- Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 
de cartes bomba. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionitzants. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
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- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instalꞏlacions on es produeixi, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 
en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-
40 o el fòsfor-32. 

- Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 

Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 

contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 

tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 

general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 

edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 

sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 

nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 

distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 

dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 

proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 

habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 

n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 

necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 

consistir en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 

s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 

treball, tenint especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 

radiació (per exemple objectes metàlꞏlics). 

 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en 
empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
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- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 

Salut haurà de tenir en compte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 

risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 

la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 

en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

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

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

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

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

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

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

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

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

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

càrrega. 

j) Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
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11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 

sigui conegut o convingut per l’equip. 

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli 

els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 

fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 

manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 

seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries 

 

 

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 

de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que 

existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per 
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aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

 

17. RECURSOS PREVENTIUS 
 

a) La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 

següents casos: 

b) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 

dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 

necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

c) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 

d) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 

treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 

equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs 

preventiu.  

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 

aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

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

la delimitació de zones controlades o vigilades. 

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

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

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

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

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

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 

seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 

recurs preventiu: 

 ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
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FONAMENTS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES 
I TESAT) 

 

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

 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 
DE LÍNIES SOTERRADES 

 

 

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 

per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 

485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 

normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 

de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 

de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 

que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per sí mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires 

per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

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

obligacions. 

ꞏ Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

ꞏ Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instalꞏlacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

ꞏ Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

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

 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 

tenir la resistència suficient. 

 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

 

3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

 

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

 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra  
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     haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 

mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 

implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 

aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 

senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació d’elements urbans 

a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 

mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el 

cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 

dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització 

corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 

aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

 

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

19.1. Normes de Policia 
 
Control d’accessos 

 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de 

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

de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal 

de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 

el contractista al menys haurà de garantir l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús comú de 

l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin 

tancades les zones que puguin presentar riscos. 

 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 

l’accés controlat a les instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 

a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús comú o 

particular. 

19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 

de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

colꞏlocació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 

mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 

planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 

retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 

centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 

d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 

delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

Situació de casetes i contenidors. 

 

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

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per 
a pas de vianants a la vorera. 

Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

 

Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 

tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de plafons prefabricats o 

d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si 

s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 

operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 

ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals 

de delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu 

perímetre. 
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Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat 

ilꞏlegal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 

Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 

personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

 

Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 

descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 

per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 

espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs 

i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 

es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàlꞏliques es 
netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 

mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 

hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 

canonades o cintes d’elevació i transport de material es colꞏlocaran 

sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 

l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 

directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es 

colꞏlocaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
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Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

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

Evacuació 

 

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o 

un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via 

pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el 

tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

 

Les bastides seran metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 

elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 

metàlꞏliques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 

inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 

visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda 

de materials o elements, es colꞏlocaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 

homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 

tancament de l’obra. 

 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-

ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 

pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 

una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran 

els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 

d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 

obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

Pols 

 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, 

amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 

metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 

L’alçada de la passarelꞏla no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 

separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es colꞏlocaran 

xapes metàlꞏliques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 

colꞏlocaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

 

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

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

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 x 

100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 

d’elements d’abalisament i defensa:  

a. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
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b. En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

c. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

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

e. En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 

per l’existència de desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 

 

Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 

Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre la 

part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 

protecció. 

 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 

compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

 

Manteniment 

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

Retirada de senyalització i abalisament. 

 

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

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

Arbres i jardins 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 

pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 

Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 

vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements 

estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no 

es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 

quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 

quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 

durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 

coordinar les operacions. 

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

20.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

20.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

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

b. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instalꞏlar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

c. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

d. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

- Colꞏlapse de Talussos. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  

23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 2 /4 /9 /10 /12 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14 /20 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

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

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàlꞏlica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 
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H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

15 

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

4 /14 /25 

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

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

3 /4 /5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció colꞏlectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàlꞏlica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 
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G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

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

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

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

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

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COLꞏLOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

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

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

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

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

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

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COLꞏLOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàlꞏlica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

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

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

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

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàlꞏlica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

11 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

  40    Estudi de Seguretat i Salut. Memòria 

 

Z

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

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

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàlꞏlic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
colꞏlocació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

sostre 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

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

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13 
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càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàlꞏlica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 

10 

1731 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

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

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàlꞏlica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàlꞏlica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàlꞏlica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

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

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 
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amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàlꞏlics cada metre, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció colꞏlectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàlꞏlic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
colꞏlocació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /18 /25 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 
10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
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G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COLꞏLOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COLꞏLOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

1 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

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

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

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

14 

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

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14 
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soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàlꞏlics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàlꞏlics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció colꞏlectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàlꞏlic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
colꞏlocació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

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

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

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

4 /25 

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

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

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

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

1 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

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

14 

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

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

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

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

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

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

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

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

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

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

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

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

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

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 

1 
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reglamentàries 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàlꞏlica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTALꞏLALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTALꞏLACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

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

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

G13.G03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I 
CONNEXIONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Esllevissades de terres de la rasa  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials   

 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instalꞏlacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instalꞏlacions de distribució d'aigua soterrades  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /21 /25 
/26 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 
50365 

1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /16 /20 
/21 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb 
arnès dielèctric 

10 /19 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

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

9 

H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color 
groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

3 /4 /5 /6 /14 /16 
/23 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàlꞏlica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

3 /4 /5 /6 /14 /15 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /14 /15 
/20 /21 /23 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàlꞏliques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

15 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

15 

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

25 

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

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

25 

sostre 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 

amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys) 3 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
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I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 

necesari  
16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /20 /21 /23 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

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

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

16 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

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

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

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció colꞏlectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

  54    Estudi de Seguretat i Salut. Memòria 

 

Z

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

24. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 
ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

(Font Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo) 

En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, 

fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors 

davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 

 

Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut 

laboral a les obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de 

les mesures previstes en aquest document. 

  

Consideracions essencials 
 

• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de 

construcció es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, 

s'han d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que 

aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, 

als terminis d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests 

canvis extra- ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en cada moment 

dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 

 

• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures 

en la gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de 

seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). 

És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, 

cadascuna des del paper que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, 

implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per 

SARS-CoV-2. 

 

• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la 

pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes 

modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar 

reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en 

l'obra tindran constància i coneixeran les noves mesures que es van a implantar. Això no 

obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat 

possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions 

telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests acords 

en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- 

be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar 

constància de les modificacions de l'esmentat pla. 

 

• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que 

no requereixin la redacció d'un projecte.  

 

• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els 

treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

  55    Estudi de Seguretat i Salut. Memòria 

 

Z

mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en 

l'obra estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
  

Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 

 

• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- 

viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la 

infecció per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , 

adaptació i protecció addicionals necessàries. 

 

• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 

presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte 

estret amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors 

sobre quins són els símptomes de COVID-19. 

 

• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial 

atenció a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 

 

• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 

 

Mesures tècniques i organitzatives 

 

• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe 

amb una persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes 

contaminades. Per tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En 

aquest document s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar 

el contagi perquè, en cada obra en concret, es determini quines són les més adequades i 

viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol altra mesura 

que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, es consideri 

oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el present document. 

 

• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de 

presència física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les 

reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat 

i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon 

/ correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han 

dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el 

contacte amb altres persones. 

 

• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de 

persones que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social 

recomanada, augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 

 

• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 

persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de 

manera que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els 

terminis d'execució). 

 

• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres 

entre treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball 

dins l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix 

temps, assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 

   

• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que 

estava previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha 

planificat o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes 

puguin executar-se mantenint la distància social recomanada. 

 

 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instalꞏlació de barreres físiques com 

mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels 

anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la 

visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. 

Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o 

xocs.   

 

• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i 

no resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instalꞏlació de barreres físiques per 
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separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o 

utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no 

sigui possible aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació 

recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció 

adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures 

indicades resultés factible, es valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació 

de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries. 

 

• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, 

etc.) per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos 

necessari, s'habilitaran més zones comuns o s'instalꞏlaran barreres de separació físiques, com 

mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels 

anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la 

visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils de 

netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per 

evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes s'han de desinfectar periòdicament, 

preferiblement entre usos. 

   

• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de 

la seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es 

desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: 

PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció 

dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació 

de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball 

qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes s'ha de fer. 

• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 

 

• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els 

mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per 

garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades 

per evitar contagis. 

 

 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra 

hagi de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé 

mitjançant separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra 

poden adoptar, entre altres, les següents mesures:  

 

 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles 

mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de 

mercaderia i altres generals que hagin de conèixer. 

 

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents 

subministradors en l'obra. 

 

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la 

concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 

 

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de 

romandre a la cabina de el vehicle. 

 

 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, 

aquesta es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en 

contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 

 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús 

dels equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar 

aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què 

es cedeixin els equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 

 

 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al 

lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: 

correu electrònic, telèfon, etc.). 

 

• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 

ml aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  

 

• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

L’objecte d’aquest document és la definició de les Prescripcions Tècniques de l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana 

entre la plaça d’Urquinaona i la plaça de l’Ànbel a Barcelona. Districte de Cituat Vella.  

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 

Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 

proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes 

de Protecció Col•lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 

Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 

les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal•lacions i d’obres accessòries. Per 

a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 

tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a. Tots aquells continguts al Plec de Prescripcions Tècniques del concurs d’obra 

b. Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment 

pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 

els següents documents: 

 

Memòria Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se 

o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 

evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per a fer-ho; relació dels riscos 

laborals que no es puguin eliminar conforme els assenyalats anteriorment, especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec de condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentàries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 

prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 

de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols. On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries. 

 

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

o projectats. 

 

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

de Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra havent de ser cadascun 

dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 

preventives, de caràcter pal•liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de 

disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on 

la mateixa es tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 

no podrà al•legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 

del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 

dades apareguin a algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 

L. 31/1995) : 

a. Evitar els riscos. 

b. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

c. Combatre els riscos en el seu origen. 

d. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 

l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 

salut.  

e. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

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

g. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals al treball. 

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

i. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individual o col•lectivament, decideixi, impulsi, programi i 

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 

posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

a. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 

b. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista 

i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 

l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 

mateixos les modificacions pertinents. 
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c. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

d. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

e. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 

de les seves responsabilitats. 

f. Gestionar l’Avís Previ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 

autoritzacions administratives. 

g. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 

les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 

proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

a. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 

Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

b. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

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

d. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 

d'obra.  

e. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

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

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons 

el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 

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

treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 

els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 

tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 

sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
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a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació. 

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

d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal•lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

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

h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col•laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col•laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

a. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 

dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

b. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col•laboracions parcials. 
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2.4. Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació 

al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 

mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de 

l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col•laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

a. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

b. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 

materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 

instal•lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

c. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 

Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 

en el mateix. 

d. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 

puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 

les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

e. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut del contractista. 

f. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 

que siguin preceptius. 

g. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

h. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 

al compliment del Pla de Seguretat i Salut s'anotaran pel Coordinador al Llibre 

d’incidències 

i. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 

perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col•lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal•lacions de l’obra, amb 

subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la 

seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
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1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 

tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

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

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal•lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

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

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

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

(PSS). 

b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 

empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 

en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 

mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 

Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i 

la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà 

als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 

matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a 

l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
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INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 

auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 

que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 

Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 

de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 

l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi 

com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 

laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 

elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 

Proteccions Col•lectives i en especial, les baranes i passarel•les, condemna de forats 

verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 

característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 

les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 

encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució 

dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 

auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 

les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 

pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 

diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 

ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 

realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 

designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 

Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 

amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al•legar en 

el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 

les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 

tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 

al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 

intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 

al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 

d’Incidències. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat 

Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 

allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 

a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra 

i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
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intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 

en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc 

al personal d'obra, a tercers o als medis e instal•lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 

altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una còpia de cada títol 

d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 

l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra 

en concret. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 

pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emès per entitat 

reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que 

es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 

haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 

cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

2.6. Treballadors Autònoms 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 

realitzar determinades parts o instal•lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 

l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 

30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 

equips de protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS): 

a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 

que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 

han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment 

en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col•lectiva instal•lats a 

l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
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2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a 

un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 

desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 

seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

a. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

b. El deure d'indicar els perills potencials. 

c. Té responsabilitat dels actes personals. 

d. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

e. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

f. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

g. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat 

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

h. Té el dret de fer ús i el  fruit d’unes instal•lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 

temps que duri la seva permanència a l’obra.  

 

 

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

a. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

b. Bases del Concurs. 

c. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

d. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

e. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

f. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 

l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

g. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

h. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

i. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

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

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
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d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 

d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la 

seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 

hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 

Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències 

de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista 

pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 

de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 

habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables 

per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no 

que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades 

en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre sí, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix 

caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 

del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 

per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 

de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat 

de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 

1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolꞏlitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col•legi Professional corresponent 

(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 

Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o 

en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a 

que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 

24 hores. 
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3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 

pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 

Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 

aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o 

assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 

les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 

altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 

civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 

preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 

jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 

jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

4.1. Textos generals 

 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col•lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 

febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril 

de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 

treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 

de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
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 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 

7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març 

de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 

16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 

novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 

de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 

28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul•lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 

de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 

1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 

de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener 

de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 

BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 

14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 

487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 

visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 

22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 

Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 

Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 

juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 

24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 

2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 

1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 

les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 

de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE 

de 31 de gener de 2004.  
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4.2. Condicions ambientals 

 Il•luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

4.3. Incendis 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

- Ordenances Municipals  

- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel 

Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

- Instal•lacions elèctriques 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 

desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 

setembre de 2002. 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.4. Equips i maquinària 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 

1979. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 

de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 

de desembre de 2000. 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 

Autorització de la instal•lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 

setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal•lació 

d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 

1997.  

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 

de juny de 1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

4.5. Equips de protecció individual 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. 

de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 

complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
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- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 

de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de 

febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 

de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 

de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 

151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 

BOE 8 de setembre de 2000. 

4.6. Senyalització 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 

485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

4.7. Diversos 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col•lectius 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d'aplicació 

 

L’Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 

unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 

de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat 

i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost 

general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 

de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 

conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 

emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri és l’aplicat en el present E.S.S. en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 

les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 

l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 

del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 

antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 

contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 

mensual a compte, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel 

nombre de mesos estimats de durada.  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 

del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 

any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 

l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 

16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 

la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 

pel Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU: 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU:  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU:  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 

de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents. 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi de l’entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents. 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

Tècniques operatives de seguretat. 

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 

 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col•lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 
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El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir 

a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 

Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

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

Preventiva.  

b. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

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

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

d. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

e. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

f. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

g. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

h.  

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

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 

l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 

l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 

recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 

Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 

de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 

aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

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

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal•lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 

estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 

Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 

com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral•lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5. Competències dels Col•laboradors Prevencionistes a l'obra 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 

es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 

considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 

complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 

Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 

Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 

de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 

correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 

presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció 

(propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi 

un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà 

si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 

aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre sí, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. 
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El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 

a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 

recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

Característiques 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 

pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal•lació i 

utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 

ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 

material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 

següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

Elecció d’un Equip 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 

de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes. 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col•locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 

rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor 

 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

 

Directiva fonamental. 
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Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 

Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 

de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 

de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sol text mitjançant la Directiva 98/37/CE 

(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 

Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 

(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 

per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 

93/68/CEE. 

 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel  

Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 

modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 

290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 

9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 

Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 

de 3/4/96). 

 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 

vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
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Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 

Directiva del Consell 93/68/CEE. 

 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 

vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 

atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 

l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

 

Entrada en vigor: en funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 

i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. 

L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 

Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 

que entren en vigor el 5/12/98. 

 

Normativa d’aplicació restringida 

 

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 

del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 

manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 

de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 

l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 

Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
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Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul•lada parcialment 

per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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APÈNDIX 1. AMIDAMENTS 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H141U001 U. Casc de seguretat homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 H144U001 u Careta respiració anti-pols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN
420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

12 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 pares 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl.lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 camisetas por obrero 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

19 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a
la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

23 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

24 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

2 H15A1003 u Pòrtic de protecció a la bolcada de dúmper d'1,5 t de càrrega útil, col.locat collat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H15ZX004 u Senyal normalitzada i cartell de risc amb suporr metàl·lic, inclosa la col·locació (mesurat com a suma de les
diferents fases d'obra, sense tenir en compte que les mateixes senyals valen per a vàries vegades)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 H15ZX006 u Cartell indicatiu de risc sense suport metàl·lic, inclosa la col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m
i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 H15ZX008 m Cordó de balisament reflectant, inclosos suports, col·locació i desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 H151X005 M2 Malla d'acer resistent com a protecció de forats, inclosa la col·locació i desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  PROTECCIÓ D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

1 HG42U001 U Interruptor diferencial de mitja sensibilitat de 300 a, muntat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HG42U002 U. Interruptor diferencial d'alta sensibilitat de 30 a, muntat.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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3 HGDU0001 U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses
metàl·liques i totes les feines adients.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HGG5U001 U. Transformador de seguretat per a 3 usos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HGJ1X002 u Instal·lació de lluminària per a la il·luminació provisional dels carrers durant tota l'execució de les obres, inclosos
dau de formigó amb o sense bàcul tipus IMPU de 9 m d'alçada, lluminària tipus INDALUX 600 IVH equipada
amb làmpada de vapor de sodi AP 250W, cablejat, línies aèries i/o subterrànies. S'inclouen quadres elèctrics,
equips de protecció, manteniment i desmuntatge de la instal·lacio, i tota l'obra civil necessària

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUAU001 U. Farmaciola.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 06  FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salut

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 HBC1U001 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants.

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

4 HBC1U00B M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i desmuntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

5 HBC1U00D U. Globus de llum vermella per a senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 HBC1U00C U. Jaló de senyalització, inclòs col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 08  EQUIPAMENTS

1 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H141U001 U. Casc de seguretat homologat. 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics
, de policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,27 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 H144U001 u Careta respiració anti-pols. 10,61 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-12 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

36,78 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

14,13 €

(CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

16,56 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

55,73 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

107,23 €

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-17 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

50,93 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

20,97 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

104,12 €

(CENT QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,84 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

23,58 €

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

P-23 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

25,39 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 H151X005 M2 Malla d'acer resistent com a protecció de forats, inclosa la col·locació i desmuntatge 2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-27 H15A1003 u Pòrtic de protecció a la bolcada de dúmper d'1,5 t de càrrega útil, col.locat collat 369,61 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 H15Z2011 h Senyaler 15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut 31,22 €

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

P-30 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salut 21,90 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-31 H15ZX004 u Senyal normalitzada i cartell de risc amb suporr metàl·lic, inclosa la col·locació (mesurat com
a suma de les diferents fases d'obra, sense tenir en compte que les mateixes senyals valen
per a vàries vegades)

24,21 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-32 H15ZX006 u Cartell indicatiu de risc sense suport metàl·lic, inclosa la col·locació 4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-33 H15ZX008 m Cordó de balisament reflectant, inclosos suports, col·locació i desmuntatge 1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-34 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 55,41 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. 6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-36 HBC1U001 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants. 4,81 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 HBC1U00B M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i desmuntatge. 1,07 €

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-38 HBC1U00C U. Jaló de senyalització, inclòs col·locació. 8,45 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 HBC1U00D U. Globus de llum vermella per a senyalització. 2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 HG42U001 U Interruptor diferencial de mitja sensibilitat de 300 a, muntat. 150,97 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 HG42U002 U. Interruptor diferencial d'alta sensibilitat de 30 a, muntat. 172,45 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 HGDU0001 U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en
masses metàl·liques i totes les feines adients.

215,40 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-43 HGG5U001 U. Transformador de seguretat per a 3 usos. 10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-44 HGJ1X002 u Instal·lació de lluminària per a la il·luminació provisional dels carrers durant tota l'execució de
les obres, inclosos dau de formigó amb o sense bàcul tipus IMPU de 9 m d'alçada, lluminària
tipus INDALUX 600 IVH equipada amb làmpada de vapor de sodi AP 250W, cablejat, línies
aèries i/o subterrànies. S'inclouen quadres elèctrics, equips de protecció, manteniment i
desmuntatge de la instal·lacio, i tota l'obra civil necessària

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-45 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

150,03 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-46 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

140,46 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 41,11 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-48 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,73 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

401,95 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-50 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

88,11 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-51 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 105,51 €

(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-52 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 473,76 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 79,78 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-54 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

48,62 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-56 HQUAU001 U. Farmaciola. 56,29 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-57 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola. 15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-58 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori. 22,62 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. 141,35 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-61 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

30,46 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 H141U001 U. Casc de seguretat homologat. 1,56 €

B141U001 U Casc de seguretat, homologat 1,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,79 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 8,79000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,53 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,50 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics
, de policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,72 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 8,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,27 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

0,98 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 0,98000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H144U001 u Careta respiració anti-pols. 10,61 €

B144U001 U Careta respiració anti-pols 10,61000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,11 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

4,90 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 4,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

3,17 €
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B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 3,17000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

36,78 €

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blan 36,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

14,13 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 14,13000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

16,56 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 16,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

55,73 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 55,73000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

107,23 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièst 107,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

50,93 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàr 50,93000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

20,97 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 20,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,65 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,65000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

104,12 €
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B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ext 104,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,84 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,84000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

23,58 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 23,58000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

25,39 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 25,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,85 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,85000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H151X005 M2 Malla d'acer resistent com a protecció de forats, inclosa la col·locació i desmuntatge 2,89 €
Sense descomposició 2,89000 €

P-26 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,54 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,19200 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,55200 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,59400 €
Altres conceptes 4,20200 €

P-27 H15A1003 u Pòrtic de protecció a la bolcada de dúmper d'1,5 t de càrrega útil, col.locat collat 369,61 €

B15A1000 u Pòrtic de protecció a la bolcada de dúmper d'1,5 t de càrrega útil 360,85000 €
Altres conceptes 8,76000 €

P-28 H15Z2011 h Senyaler 15,97 €
Altres conceptes 15,97000 €

P-29 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut 31,22 €

B15ZU003 U Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball 31,22000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salut 21,90 €

B15ZU004 H Formació en seguretat i salut en el treball 21,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-31 H15ZX004 u Senyal normalitzada i cartell de risc amb suporr metàl·lic, inclosa la col·locació (mesurat com
a suma de les diferents fases d'obra, sense tenir en compte que les mateixes senyals valen
per a vàries vegades)

24,21 €

Sense descomposició 24,21000 €

P-32 H15ZX006 u Cartell indicatiu de risc sense suport metàl·lic, inclosa la col·locació 4,21 €
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Sense descomposició 4,21000 €

P-33 H15ZX008 m Cordó de balisament reflectant, inclosos suports, col·locació i desmuntatge 1,28 €
Sense descomposició 1,28000 €

P-34 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. 55,41 €

B1BLU001 U Senyal normalitzada provisional de trànsit 55,41000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-35 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. 6,20 €

B1BBU001 U Cartell indicatiu de risc 6,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-36 HBC1U001 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants. 4,81 €

BBC1U001 U Fita de vora 4,81000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-37 HBC1U00B M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i desmuntatge. 1,07 €

B1BCU00B M Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports 1,07000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-38 HBC1U00C U. Jaló de senyalització, inclòs col·locació. 8,45 €

B1BCU00C U Jaló de senyalització 8,45000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HBC1U00D U. Globus de llum vermella per a senyalització. 2,47 €

B1BCU004 U Globus de llum vermella per a senyalització 2,47000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-40 HG42U001 U Interruptor diferencial de mitja sensibilitat de 300 a, muntat. 150,97 €

B1G4U001 U Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma) 150,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-41 HG42U002 U. Interruptor diferencial d'alta sensibilitat de 30 a, muntat. 172,45 €

B1G4U002 U Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 ma) 172,45000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-42 HGDU0001 U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en
masses metàl·liques i totes les feines adients.

215,40 €

B1GD0001 U Instal·lació de connexió a terra amb cable de coure 215,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-43 HGG5U001 U. Transformador de seguretat per a 3 usos. 10,18 €

B1GGU001 U Transformador de seguretat per a tres usos 10,18000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-44 HGJ1X002 u Instal·lació de lluminària per a la il·luminació provisional dels carrers durant tota l'execució de
les obres, inclosos dau de formigó amb o sense bàcul tipus IMPU de 9 m d'alçada, lluminària
tipus INDALUX 600 IVH equipada amb làmpada de vapor de sodi AP 250W, cablejat, línies
aèries i/o subterrànies. S'inclouen quadres elèctrics, equips de protecció, manteniment i
desmuntatge de la instal·lacio, i tota l'obra civil necessària

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-45 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt

150,03 €
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de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de pol 150,03000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-46 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

140,46 €

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 140,46000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-47 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 41,11 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,38600 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,19000 €
Altres conceptes 18,53400 €

P-48 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,73 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €
Altres conceptes 3,99000 €

P-49 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

401,95 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 399,55000 €
Altres conceptes 2,40000 €

P-50 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

88,11 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 82,52000 €
Altres conceptes 5,59000 €

P-51 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 105,51 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €
Altres conceptes 5,59000 €

P-52 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 473,76 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 471,36000 €
Altres conceptes 2,40000 €

P-53 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 79,78 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €
Altres conceptes 0,83000 €

P-54 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

48,62 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,02000 €
Altres conceptes 1,60000 €

P-55 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,64 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,84000 €
Altres conceptes 0,80000 €

P-56 HQUAU001 U. Farmaciola. 56,29 €

Annex 08. Estudi de Seguretat i Salut. Pressupost

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 6

B1QAU001 U Farmaciola 56,29000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-57 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola. 15,83 €

B1QAU002 U Reposició de material per a la farmaciola 15,83000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-58 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori. 22,62 €

B1QAU004 U Reconeixement mèdic obligatori 22,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-59 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. 141,35 €

B1QAU005 U Curset de primers auxilis i socorrisme 141,35000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-60 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 15,97 €
Altres conceptes 15,97000 €

P-61 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

30,46 €

Sense descomposició 30,46000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Proteccions individuals

1 H141U001 U. Casc de seguretat homologat. (P - 1) 1,56 50,000 78,00
2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de

barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,53 15,000 67,95

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

8,79 30,000 263,70

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

7,50 15,000 112,50

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)

8,72 15,000 130,80

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

16,27 30,000 488,10

7 H144U001 u Careta respiració anti-pols. (P - 8) 10,61 50,000 530,50
8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,

homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)
0,98 180,000 176,40

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

4,90 25,000 122,50

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 9)

1,11 110,000 122,10

11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 11)

3,17 55,000 174,35

12 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 12)

36,78 20,000 735,60

13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 13)

14,13 40,000 565,20

14 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 14)

16,56 30,000 496,80

15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 15)

55,73 10,000 557,30

16 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -
16)

107,23 2,000 214,46

17 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 18)

20,97 20,000 419,40

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 19) 2,65 40,000 106,00
19 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material

aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 20)

104,12 10,000 1.041,20

20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
21)

4,84 20,000 96,80

21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

23,58 10,000 235,80

22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

25,39 15,000 380,85

23 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 24) 5,85 10,000 58,50
24 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 17)

50,93 10,000 509,30

TOTAL Capítol 01.01 7.684,11

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 02 Proteccions col.lectives

1 H15Z2011 h Senyaler (P - 28) 15,97 700,000 11.179,00
2 H15A1003 u Pòrtic de protecció a la bolcada de dúmper d'1,5 t de càrrega útil,

col.locat collat (P - 27)
369,61 1,000 369,61

3 H15ZX004 u Senyal normalitzada i cartell de risc amb suporr metàl·lic, inclosa la
col·locació (mesurat com a suma de les diferents fases d'obra, sense
tenir en compte que les mateixes senyals valen per a vàries vegades)
(P - 31)

24,21 24,000 581,04

4 H15ZX006 u Cartell indicatiu de risc sense suport metàl·lic, inclosa la col·locació (P
- 32)

4,21 24,000 101,04

5 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

5,54 100,000 554,00

6 H15ZX008 m Cordó de balisament reflectant, inclosos suports, col·locació i
desmuntatge (P - 33)

1,28 200,000 256,00

7 H151X005 M2 Malla d'acer resistent com a protecció de forats, inclosa la col·locació i
desmuntatge (P - 25)

2,89 150,000 433,50

TOTAL Capítol 01.02 13.474,19

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 03 Extinció d'incendis

1 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

30,46 25,000 761,50

TOTAL Capítol 01.03 761,50

Obra 01 Pressupost 1

EUR
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Capítol 04 Protecció d'instal.lació elèctrica

1 HG42U001 U Interruptor diferencial de mitja sensibilitat de 300 a, muntat. (P - 40) 150,97 1,000 150,97
2 HG42U002 U. Interruptor diferencial d'alta sensibilitat de 30 a, muntat. (P - 41) 172,45 5,000 862,25
3 HGDU0001 U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode

connectat a terra en masses metàl·liques i totes les feines adients. (P -
42)

215,40 1,000 215,40

4 HGG5U001 U. Transformador de seguretat per a 3 usos. (P - 43) 10,18 1,000 10,18
5 HGJ1X002 u Instal·lació de lluminària per a la il·luminació provisional dels carrers

durant tota l'execució de les obres, inclosos dau de formigó amb o
sense bàcul tipus IMPU de 9 m d'alçada, lluminària tipus INDALUX
600 IVH equipada amb làmpada de vapor de sodi AP 250W, cablejat,
línies aèries i/o subterrànies. S'inclouen quadres elèctrics, equips de
protecció, manteniment i desmuntatge de la instal·lacio, i tota l'obra
civil necessària (P - 44)

250,00 10,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.04 3.738,80

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 05 Medecina preventiva i primers auxilis

1 HQUAU001 U. Farmaciola. (P - 56) 56,29 5,000 281,45
2 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola. (P - 57) 15,83 20,000 316,60
3 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori. (P - 58) 22,62 18,000 407,16
4 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. (P - 59) 141,35 5,000 706,75

TOTAL Capítol 01.05 1.711,96

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 06 Formació i reunions de compliment obligatori

1 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut (P - 29) 31,22 8,000 249,76
2 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salut (P - 30) 21,90 18,000 394,20

TOTAL Capítol 01.06 643,96

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 07 Senyalització provisional

1 HBB1U001 U. Senyal normalitzada de trànsit, tot inclòs. (P - 34) 55,41 18,000 997,38
2 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. (P - 35) 6,20 24,000 148,80
3 HBC1U001 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants. (P - 36) 4,81 350,000 1.683,50
4 HBC1U00B M. Cordo reflectant de senyalització, inclòs suports, col·locació i

desmuntatge. (P - 37)
1,07 1.200,000 1.284,00

5 HBC1U00D U. Globus de llum vermella per a senyalització. (P - 39) 2,47 50,000 123,50
6 HBC1U00C U. Jaló de senyalització, inclòs col·locació. (P - 38) 8,45 4,000 33,80

EUR
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TOTAL Capítol 01.07 4.270,98

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 08 Equipaments

1 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 45)

150,03 8,000 1.200,24

2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 46)

140,46 8,000 1.123,68

3 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 47)

41,11 2,000 82,22

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

50,73 18,000 913,14

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

401,95 4,000 1.607,80

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

88,11 2,000 176,22

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

105,51 2,000 211,02

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 52)

473,76 2,000 947,52

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 53)

79,78 2,000 159,56

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

48,62 8,000 388,96

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55) 1,64 18,000 29,52
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 60) 15,97 60,000 958,20

TOTAL Capítol 01.08 7.798,08

EUR
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APÈNDIX 4. RESUM 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Proteccions individuals 7.684,11
Capítol 01.02  Proteccions col.lectives 13.474,19
Capítol 01.03  Extinció d'incendis 761,50
Capítol 01.04  Protecció d'instal.lació elèctrica 3.738,80
Capítol 01.05  Medecina preventiva i primers auxilis 1.711,96
Capítol 01.06  Formació i reunions de compliment obligatori 643,96
Capítol 01.07  Senyalització provisional 4.270,98
Capítol 01.08  Equipaments 7.798,08
Obra 01 Pressupost 1 40.083,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
40.083,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 1 40.083,58

40.083,58

EUR



   
                                                                                                                                                                   zeta ·· ingenieros de caminos 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z

36967182H 
JUAN ANTONIO 
DOMINGO (R: 
A08646226)

Firmado digitalmente por 36967182H 
JUAN ANTONIO DOMINGO (R: A08646226) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0438/PUESTO 
1/35928/14072020114636, 
serialNumber=IDCES-36967182H, 
givenName=JUAN ANTONIO, 
sn=DOMINGO MESTRE, cn=36967182H 
JUAN ANTONIO DOMINGO (R: 
A08646226), 2.5.4.97=VATES-A08646226, 
o=AUDINGINTRAESA, S A, c=ES 
Fecha: 2021.10.15 08:54:24 +02'00'

43425249F 
MARIO 
GUTIERREZ (R: 
B64124175)

Firmado digitalmente por 43425249F MARIO 
GUTIERREZ (R: B64124175) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0271/PUESTO 
1/44877/13022020111404, 
serialNumber=IDCES-43425249F, 
givenName=MARIO, sn=GUTIERREZ 
GUERRA, cn=43425249F MARIO GUTIERREZ 
(R: B64124175), 2.5.4.97=VATES-B64124175, 
o=ZETA INGENIEROS DE CAMINOS 
CONSULTORES ASOCIADOS SLL, c=ES 
Fecha: 2021.10.15 09:38:24 +02'00'



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

      

 

Z

Annex 9 
Pla d’obres



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

      Annex pla d’obres

 

Z

ÍNDEX DE L’ANNEX 

1.  INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... 1 

2.  DIAGRAMA GANTT (BARRES) .................................................................................................... 1 

3.  DESCRIPCIÓ DE LA PLANIFICACIÓ ........................................................................................... 1 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

  1    Annex pla d’obres

 

Z

1. INTRODUCCIÓ 

El present Annex es redacta seguint l’establert a l’article 132 del Reglament general de la Llei de 

l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de 

l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 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.  

Es fa constar el caràcter indicatiu que té aquesta programació, a desenvolupar en obra. 

2. DIAGRAMA GANTT (BARRES) 

Al present annex s’adjunta un diagrama GANTT amb l’estimació de la programació de les obres. 

L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en el present projecte, s’ha estimat 

de forma general basant-se en les següents premisses: 

 El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 

 Només s’han considerat com a activitats les unitats d’obra més significatives. 

 S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborals. 

Com a apèndix s’adjunta el diagrama de Gantt descrit. 

El termini proposat per a l’execució de les obres és de vuit (8) mesos. 

3. DESCRIPCIÓ DE LA PLANIFICACIÓ 

La planificació proposada s’adapta a la prevista per a l’execució de les obres de reurbanització 

de la Via Laietana, trams i 1 i 3 i 2.1. 

A l’inici de les obres caldrà començar la tramitació amb les companyies subministradores 

afectades, especialment Endesa i Telefònica. Caldrà al mateix temps realitzar els tràmits 

corresponents a la xarxa de RSU, ja que el subministrament de material específic por trigar fins 

a 3 mesos d’acord amb les indicacions dels gestors de l’operació. Aquesta fita s’ha considerat 

com a part del camí crític de les obres, ja que implica que, fent la comanda a l’inici de les obres, 

les actuacions corresponents a la RSU no es puguin realitzar fins al mes 3 de les obres. 

Es preveu realitzar els creuaments de la Via Laietana començant pel costat Llobregat, fent 

semiamples de calçada i aprofitant les afectacions per a executar les canalitzacions de 

telecomunicacions i de l’IMI, en funció del tram.  

Un cop executar el costat Llobregat es realitzen les feines corresponents al costat Besòs. 

En tot moment es deixen dos carrils sentit muntanya – mar des de la plaça d’Urquinaona al 

passeig d’Isabel II, a més d’un carril sentit mar – muntanya entre el passeig d’Isabel II i la plaça 

d’Antoni Maura. Es permet així l’accés fins a la plaça d’Antoni Maura des de tots dos punts, 

restringit en sentit muntanya a vehicles de serveis, residents, comerç, emergències i el bus del 

barri. 

Si en el replanteig dels creuaments de serveis es comprova que l'amplada de calçada de la Via 

Laietana no permet mantenir una amplada lliure de 6,30 metres pels desviaments de trànsit, 

aquest creuament s'haurà d'executar en condicions extraordinàries (treballs nocturns o de cap 

de setmana) per no afectar el normal funcionament del trànsit desviat. 

Prèviament doncs a l’execució dels treballs es realitzarà el desviament del trànsit de pas pel 

perímetre de Ciutat Vella, seguint el recorregut Marquès de l’Argenteria – passeig de Picasso – 

passeig de Lluís Companys – ronda de Sant Pere. 

Es preveu el tall de la connexió entre la Via Laietana i el carrer de les Jonqueres, al qual 

s’accedirà des del carrer de Trafalgar, mitjançant el canvi de sentit del carrer d’Ortigosa. Els 

creuaments del carrer de les Jonqueres s’han previst a l’inici de les obres, si bé es poden 

adaptar a qualsevol altre moment adient de l’execució de les obres, ja que el creuament costat 

mar es situa en una zona que resta sense trànsit i el creuament costat muntanya s’haurà 

d’efectuar amb un tall puntual de trànsit degut a que la calçada és més estreta. 

Els creuaments dels carrers perpendiculars a la Via Laietana s’hauran d’efectuar per trams 

procurant minimitzar els temps d’afectació. En tot moment es garantirà el pas de vianants i 

l’accessibilitat als habitatges i activitats de la zona. 

Al final del cronograma, en color verd, s’ha reflectit la planificació resumida prevista al projecte 

de reurbanització de la Via Laietana. S’ha procurat a la planificació proposada alliberar la major 

superfície de tall per al seu contractista per tal de millorar rendiments, però caldrà coordinar 
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durant les obres els treballs entre ells amb la finalitat de garantir el compliment de terminis i la 

seguretat tant dels treballadors com de les persones i vehicles que transitin per la zona afectada. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 0 ‐ DESVIAMENT TRÀNSIT MAR ‐ MUNTANYA I URBANITZACIÓ TÀCTICA A. MAURA ‐ PG. COLON
Adequació parades autobús
Senyalització exterior
Urbanització tàctica

PROJECTE DE DESVIAMENTS I ENCREUAMENTS
Creuaments calçada costat Llobregat

Senyalització
Creuaments carrer Jonqueres

Creuaments Via Laietana tram 1, entre Urquinaona i RSU
Creuaments Via Laietana tram 2.1

Canalització RSU i afecció col.lectors
Acabats

Creuaments calçada costat Besòs
Senyalització

Creuaments Via Laietana tram 1, entre Urquinaona i RSU
Creuaments Via Laietana tram 2.1

Canalització RSU i afecció col.lectors
Acabats

Canalització aigua potable costat Lobregat
Canalització aigua potable costat Besòs
Canalització telecomunicacions / IMI costat Llobregat
Canalització telecomunicacions / electrificació / IMI costat Besòs
Afeccions electrificació

Inici tramitació
Obra mecànica elèctrica

Afeccions Telefònica i operadors de telecomunicacions
Inici tramitació

Execució
Elements específics RSU

Comanda i lliurament material
Registres costat Llobregat

Registres costat Besòs
IMI

Creuament i canalitzacions IMI plaça de l'Àngel
Obra mecànica IMI

Acabats
Gestió de residus
Seguretat i salut

OBRES D'URBANITZACIÓ TRAM 3 (JONQUERES)

OBRES D'URBANITZACIÓ TRAM 1 (URQUINAONA ‐ J. POU)
Costat Llobregat
Costat Besòs

OBRES D'URBANITZACIÓ TRAM 2.1 (J. POU ‐ A. MAURA)
Costat Llobregat
Costat Besòs

MES 7 MES 8

REURBANITZACIÓ DE LA VIA LAIETANA

RENOVACIÓ I MILLORA XARXES DE SERVEIS VIA LAIETANA

Co
nt
in
ua

 e
n 
pr
oj
ec

te
 

d'
ur
ba

ni
tz
ac
ió

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

      

 

Z

Annex 10 
Justificació de preus



PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 21,15000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,15000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,15000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,15000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 21,50000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 21,15000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,86000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,86000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,15000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 18,75000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 18,75000 €

A013H000 h Ajudant electricista 18,73000 €

A013M000 h Ajudant muntador 18,75000 €

A0140000 h Manobre 17,57000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,26000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 21,15000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,68000 €

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,53000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 61,11000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 55,73000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics. 16,58000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 65,69000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 79,68000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 44,04000 €

C1313330Z h Eliminació de serveis existents fora de servei trobats a la traça 50,90000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 52,69000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 58,31000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 6,67000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 4,72000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 32,86000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 33,90000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 37,51000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 41,37000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,64000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 24,27000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,22000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,53000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 46,25000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 53,31000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 36,02000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,28000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 29,94000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 22,89000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

13,60000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 41,37000 €

C2005000 h Regle vibratori 3,69000 €

C200F000 h Màquina taladradora 2,94000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

7,08000 €

C200KF00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil de diamant 516,60000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 5,79000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

A013U001 h Ajudant 20,44000 €

B0111000 m3 Aigua 1,33000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 14,66000 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 7,39000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 12,92000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 89,16000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 138,33000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,19000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,21000 €

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

54,28000 €

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

54,28000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

59,87000 €

B066970B m3 Formigó HP-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,37000 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

49,56000 €

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

51,97000 €

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

30,22000 €

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

27,66000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

15,52000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,05000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,17000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 6,66000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,55000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,29000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 219,74000 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 6,16000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 39,23000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,38000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,02000 €

B0DFANB0 u Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m 46,21000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,13000 €

B0F19251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,13000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,89000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B2RA63G0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

17,22000 €

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

107,63000 €

B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

47,36000 €

B2RA7LP0 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)

3,15000 €

B2RAI020 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
INERTS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (RUNA MIXTA DE PES ESPECÍFIC
COMPRÈS ENTRE 750 I 1.100 KG/M3) AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

9,46000 €

B2RAI065 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

40,00000 €

B2RAI070 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

4,61000 €

B2RAI080 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RAI090 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (TERRA CONTAMINADA AMB CODI
170503, FIBROCIMENT AMB CODI 170605 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002))

140,00000 €

B2RA6681 t Deposició controlada a centre de reciclatge de fressat i enderrocaments d'aglomerat asfàltic no
perillosos amb una densitat 1,5 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302
segons llista europea de residus (ORDRE MAM/304/2002)

6,05000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,71000 €

B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 22,57000 €

B97422E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,81000 €

B97423E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,38000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,72000 €

B9E13208 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 13,15000 €

B9E1S00E m2 Panot estriat 20x20x4cm,p/pas vian. 10,84000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

47,10000 €

B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

45,46000 €

B9H11251B t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

51,23000 €

B9H314Q1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c)
amb betum modificat i granulat granític

55,62000 €

BB2XX001 u Parada bus model Super Pal·li 4.302,00000 €

BB2XX002 u Panell d'Informació als Usuaris 6.345,00000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per senyalització 1,53000 €

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2, per a marques vials 1,78000 €

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 per a marques vials
retrorreflectants en sec

1,12000 €
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BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

20,64000 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
amb captafars, per a seguretat i salut

2,92000 €

BBM35100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

129,80000 €

BBMZ2613 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 81,73000 €

BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 140
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

77,49000 €

BBS2U061 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

314,58000 €

BBS2U062 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte,
etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

471,87000 €

BBS3A001 M CABLE MANGUERA DE 0.6/1KV DE 4X2.5MM2 1,17000 €

BD7F7370 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

9,39000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 4,77000 €

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124

172,58000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,42000 €

BDGZP122 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm
i 2.1 mm de gruix

2,16000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 16,96000 €

BDKZJLB4E U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb pany i clau homologats

225,05000 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

1,87000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,87000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,45000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,49000 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,02000 €

BG39E1G0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS),
unipolar, de secció 1x 240 mm2

3,49000 €

BG3M4209 M CONDUCTOR DE COURE PER SINCRONISME DE 4X2X0.9 MM2 1,95000 €

BGK246C0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),
unipolar de 1x400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR),
pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

13,84000 €

P0020 u Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, per a limitació de pas de vianants, amb
dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

35,00000 €

P0021 u Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca. 2,00000 €

P0027 m Cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc.

0,20000 €

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

P0032 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC.

32,33000 €

P0033 u Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 7,90000 €

P0034 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC.

33,39000 €

P0035 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC.

72,61000 €

P0036 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. amortitzable el senyal en 5
usos i el cavallet en 5 usos.

179,10000 €

P0041 u Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 145 cm de alçària. 14,00000 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 63,12000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,26000 = 18,26000

Subtotal: 18,26000 18,26000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,53000 = 1,07100

Subtotal: 1,07100 1,07100
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,33000 = 0,26600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 14,66000 = 25,50840
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 89,16000 = 17,83200

Subtotal: 43,60640 43,60640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18260

COST DIRECTE 63,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,12000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 75,94000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,26000 = 18,26000

Subtotal: 18,26000 18,26000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,53000 = 1,07100

Subtotal: 1,07100 1,07100
Materials

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

0,380      x 89,16000 = 33,88080

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 14,66000 = 22,28320
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,33000 = 0,26600

Subtotal: 56,43000 56,43000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18260

COST DIRECTE 75,94360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,94360

D0701881 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 460 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 80,24000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,26000 = 18,26000

Subtotal: 18,26000 18,26000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,53000 = 1,07100

Subtotal: 1,07100 1,07100
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,33000 = 0,26600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,320      x 14,66000 = 19,35120
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,460      x 89,16000 = 41,01360

Subtotal: 60,63080 60,63080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27390

COST DIRECTE 80,23570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,23570

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 137,00000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,26000 = 19,17300

Subtotal: 19,17300 19,17300
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,53000 = 1,10925

Subtotal: 1,10925 1,10925
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 14,66000 = 22,42980
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 89,16000 = 17,83200
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,33000 = 0,26600
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,19000 = 76,00000

Subtotal: 116,52780 116,52780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19173

COST DIRECTE 137,00178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,00178

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,79000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,75000 = 0,09375
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,15000 = 0,10575

Subtotal: 0,19950 0,19950
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,55000 = 0,57750

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,05000 = 0,01071

Subtotal: 0,58821 0,58821

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00200

COST DIRECTE 0,78971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78971
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E4BP111AP-1 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,000 16,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,150 /R x 21,15000 = 3,17250
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 18,26000 = 4,56500

Subtotal: 7,73750 7,73750
Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,150 /R x 1,58000 = 0,23700
C200F000 h Màquina taladradora 0,250 /R x 2,94000 = 0,73500

Subtotal: 0,97200 0,97200
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

4,199      x 0,55000 = 2,30945

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,300      x 15,52000 = 4,65600

Subtotal: 6,96545 6,96545

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11606

COST DIRECTE 15,79101
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,58056

F2191306P-2 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i/o
dúmper d'obra

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 44,04000 = 1,05696
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 55,73000 = 2,22920

Subtotal: 3,28616 3,28616

COST DIRECTE 3,28616
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45047
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F2193J06P-3 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió i/o
dúmper d'obra

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 44,04000 = 1,16706
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,042 /R x 55,73000 = 2,34066

Subtotal: 3,50772 3,50772

COST DIRECTE 3,50772
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68311

F2194AK5P-4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o
dúmper d'obra

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 44,04000 = 1,58544
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 55,73000 = 4,01256

Subtotal: 5,59800 5,59800

COST DIRECTE 5,59800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,87790

F2194JL5P-5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0117 /R x 79,68000 = 0,93226
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0975 /R x 55,73000 = 5,43368

Subtotal: 6,36594 6,36594

COST DIRECTE 6,36594
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68424
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F2194XL5P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 50 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió i/o dúmper d'obra

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,135 /R x 55,73000 = 7,52355
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,00975 /R x 79,68000 = 0,77688

Subtotal: 8,30043 8,30043

COST DIRECTE 8,30043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71545

F219FBA0P-7 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 18,26000 = 2,73900

Subtotal: 2,73900 2,73900
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 7,28000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04109

COST DIRECTE 3,87209
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06569

F219FFA0P-8 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 18,26000 = 3,65200

Subtotal: 3,65200 3,65200
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 7,28000 = 1,45600

Subtotal: 1,45600 1,45600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05478

COST DIRECTE 5,16278
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,42092

F2194JL5BP-9 m2 Demolició de paviment de pedra natural col·locada
sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,1125 /R x 55,73000 = 6,26963
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0117 /R x 79,68000 = 0,93226

Subtotal: 7,20189 7,20189

COST DIRECTE 7,20189
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,56198

F21B3001CP-10 u Desmuntatge de senyal vertical, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

Rend.: 1,000 16,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 17,57000 = 3,68970
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 18,26000 = 1,09560
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,113 /R x 21,15000 = 2,38995
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 21,50000 = 6,45000

Subtotal: 13,62525 13,62525
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 13,53000 = 0,40590
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 5,79000 = 1,73700

Subtotal: 2,14290 2,14290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20438

COST DIRECTE 15,97253
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,77116
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PARTIDES D'OBRA

F21CU024P-11 u Desmuntatge de semàfor de qualsevol tipus i
dimensió, per aprofitament posterior o per enderroc,
incloses totes les feines i transport a lloc
d'emmagatzematge o reutilització

Rend.: 1,000 15,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,4537 /R x 21,86000 = 9,91788
A013M000 h Ajudant muntador 0,2269 /R x 18,75000 = 4,25438

Subtotal: 14,17226 14,17226

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21258

COST DIRECTE 14,38484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10409

F21FZ500P-12 m Arrencada de tub i elements de xarxa per a distribució
d'aigua potable, un cop fora de servei, de quasevol
diàmetre i material, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió i/o dúmper d'obra.

Rend.: 1,000 19,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,57000 = 6,14950
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,350 /R x 21,15000 = 7,40250

Subtotal: 13,55200 13,55200
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,042 /R x 13,53000 = 0,56826
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 65,69000 = 4,78880

Subtotal: 5,35706 5,35706

COST DIRECTE 18,90906
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85451

F21Q2501P-13 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió i/o dúmper d'obra

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 18,26000 = 2,73900

Subtotal: 2,73900 2,73900
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 13,53000 = 1,01475

Subtotal: 1,01475 1,01475
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04109

COST DIRECTE 3,79484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98458

F21Q40Z2P-14 u Retirada de marquesina d'autobús existent, incloent
enderroc de fonamentació, amb mitjans mecànics o
manuals. Inlcou càrrega i emmagatzematge a obra o
transport a magatzem municipal a qualsevol
distància, i posterior subministrament i recol·locació,
incloent la seva fonamentació i connexió a la xarxa.

Rend.: 1,000 435,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 18,26000 = 146,08000
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 2,000 /R x 21,15000 = 42,30000

Subtotal: 188,38000 188,38000
Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

1,000 /R x 61,11000 = 61,11000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 5,79000 = 5,79000
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,37000 = 10,34250
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 2,000 /R x 33,90000 = 67,80000

Subtotal: 145,04250 145,04250
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,450      x 54,28000 = 78,70600

Subtotal: 78,70600 78,70600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,82570

COST DIRECTE 414,95420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,74771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,70191

F21QQB01P-15 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió i/o dúmper d'obra

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 18,26000 = 4,56500

Subtotal: 4,56500 4,56500
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 13,53000 = 1,69125

Subtotal: 1,69125 1,69125
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06848

COST DIRECTE 6,32473
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64096

F21QUTFZZP-16 u Treballs de connexió del nou prisma a la xarxa
existent, inclòs repicat del pou de connexió, apertura
de forats amb martell pneumàtic i treballs manuals,
localització del seervei existent, càrrega i transport
dels materials sobrants a abocador, reblert de
l'excavació amb formigó i segellat de juntes.

Rend.: 1,000 495,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 2,000 /R x 21,15000 = 42,30000
A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 18,26000 = 146,08000

Subtotal: 188,38000 188,38000
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 2,000 /R x 5,79000 = 11,58000
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb

martell trencador
2,000 /R x 61,11000 = 122,22000

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,37000 = 41,37000

Subtotal: 175,17000 175,17000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,000      x 54,28000 = 108,56000

Subtotal: 108,56000 108,56000

COST DIRECTE 472,11000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,60550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,71550

F2225432QP-17 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant
arrels existents i eliminant serveis existents fora de
servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o
dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles
estructures soterrades i el possible baix rendiment
per presència d'arqueòleg

Rend.: 1,000 17,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,57000 = 4,39250

Subtotal: 4,39250 4,39250
Maquinària

C1313330Z h Eliminació de serveis existents fora de servei trobats
a la traça

0,050 /R x 50,90000 = 2,54500
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PARTIDES D'OBRA

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,210 /R x 44,04000 = 9,24840

Subtotal: 11,79340 11,79340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06589

COST DIRECTE 16,25179
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,06438

F222F00MAP-18 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega mecànica
del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Rend.: 1,000 79,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,750 /R x 17,57000 = 48,31750
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 18,26000 = 27,39000

Subtotal: 75,70750 75,70750

COST DIRECTE 75,70750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,78538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,49288

F227A00FP-19 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 18,26000 = 0,80344
A0140000 h Manobre 0,063 /R x 17,57000 = 1,10691

Subtotal: 1,91035 1,91035
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 6,67000 = 0,29348

Subtotal: 0,29348 0,29348

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02866

COST DIRECTE 2,23249
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34411
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PARTIDES D'OBRA

F228A60FP-20 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 10,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 18,26000 = 3,65200

Subtotal: 3,65200 3,65200
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 6,67000 = 1,33400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 44,04000 = 5,32884

Subtotal: 6,66284 6,66284

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05478

COST DIRECTE 10,36962
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,88810

F228ASS0P-21 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1,000 23,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,140 /R x 18,26000 = 2,55640

Subtotal: 2,55640 2,55640
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 44,04000 = 5,32884
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,140 /R x 4,72000 = 0,66080

Subtotal: 5,98964 5,98964
Materials

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

1,850      x 7,39000 = 13,67150

Subtotal: 13,67150 13,67150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03835

COST DIRECTE 22,25589
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,36868
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PARTIDES D'OBRA

F2315701P-22 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

Rend.: 1,000 17,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,395 /R x 21,15000 = 8,35425
A0140000 h Manobre 0,395 /R x 17,57000 = 6,94015

Subtotal: 15,29440 15,29440
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,090      x 1,17000 = 0,10530
B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a

2.5 m d'alçària, per a 30 usos
0,0114      x 6,16000 = 0,07022

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,960      x 0,29000 = 1,14840

Subtotal: 1,32392 1,32392

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38236

COST DIRECTE 17,00068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,85071

F2317705P-23 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de
2 i fins a 4 m d'amplària, amb puntals i plafons
metàl·lics, per a una protecció del 100%

Rend.: 1,000 43,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,925 /R x 17,57000 = 16,25225
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,925 /R x 21,15000 = 19,56375

Subtotal: 35,81600 35,81600
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,960      x 0,29000 = 1,14840
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,050      x 39,23000 = 1,96150

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,02000 = 1,12200
B0A31000 kg Clau acer 0,225      x 1,17000 = 0,26325

Subtotal: 4,49515 4,49515

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89540

COST DIRECTE 41,20655
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,26688
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PARTIDES D'OBRA

F2R540M0P-24 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 14,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 13,60000 = 13,60000

Subtotal: 13,60000 13,60000

COST DIRECTE 13,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,28000

F2R64269P-25 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 33,90000 = 5,86470
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 79,68000 = 0,55776

Subtotal: 6,42246 6,42246

COST DIRECTE 6,42246
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74358

F2RA61H0P-26 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 6,89000 = 9,99050

Subtotal: 9,99050 9,99050

COST DIRECTE 9,99050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49003
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F2RA63G0P-27 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 17,22000 = 17,22000

Subtotal: 17,22000 17,22000

COST DIRECTE 17,22000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,08100

F2RA6680P-28 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x 107,63000 = 21,52600

Subtotal: 21,52600 21,52600

COST DIRECTE 21,52600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,60230

F2RA6681P-29 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de fressat
i enderrocaments d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,5 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170302 segons llista europea
de residus (ORDRE MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6681 t Deposició controlada a centre de reciclatge de fressat
i enderrocaments d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,5 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi  170302 segons llista europea
de residus (ORDRE MAM/304/2002)

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000
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COST DIRECTE 6,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35250

F2RA6890P-30 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 47,36000 = 8,99840

Subtotal: 8,99840 8,99840

COST DIRECTE 8,99840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44832

F2RA7LP0P-31 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)

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 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)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30750

F2RAI025P-32 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT
I DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM, DE RESIDUS
INERTS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ (RUNA MIXTA DE PES ESPECÍFIC
COMPRÈS ENTRE 750 I 1.100 KG/M3) AMB CODI
170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002). INCLOU TOTA
LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 15,59 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,57000 = 1,45831

Subtotal: 1,45831 1,45831
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,119 /R x 32,86000 = 3,91034

Subtotal: 3,91034 3,91034
Materials

B2RAI020 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
INERTS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ  (RUNA MIXTA DE PES ESPECÍFIC
COMPRÈS ENTRE 750 I 1.100 KG/M3) AMB CODI
170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,46000 = 9,46000

Subtotal: 9,46000 9,46000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01458

COST DIRECTE 14,84323
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,58539

F2RAI0F5P-33 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE
DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 48,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,57000 = 1,45831

Subtotal: 1,45831 1,45831
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,133 /R x 32,86000 = 4,37038

Subtotal: 4,37038 4,37038
Materials

B2RAI065 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01458

COST DIRECTE 45,84327
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,29216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,13544

F2RAI0H0P-34 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE
RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB
CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,57000 = 1,45831

Subtotal: 1,45831 1,45831
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,119 /R x 32,86000 = 3,91034

Subtotal: 3,91034 3,91034
Materials

B2RAI070 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,61000 = 4,61000

Subtotal: 4,61000 4,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01458

COST DIRECTE 9,99323
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49289

F2RAI0L0P-35 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE
RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS
AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 5,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,57000 = 1,45831
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,45831 1,45831
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,119 /R x 32,86000 = 3,91034

Subtotal: 3,91034 3,91034
Materials

B2RAI080 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01458

COST DIRECTE 5,38323
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65239

F2RAI0P5P-36 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A
DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS A UNA
DISTÀNCIA DE 25 A 60 KM, DE RESIDUS
PERILLOSOS (TERRA CONTAMINADA AMB CODI
170503, FIBROCIMENT AMB CODI 170605
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)) TRACTAMENT DE
VALORITZACIÓ. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 154,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,57000 = 1,45831

Subtotal: 1,45831 1,45831
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,172 /R x 32,86000 = 5,65192

Subtotal: 5,65192 5,65192
Materials

B2RAI090 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
(TERRA CONTAMINADA AMB CODI 170503,
FIBROCIMENT AMB CODI 170605 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002))

1,000      x 140,00000 = 140,00000

Subtotal: 140,00000 140,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01458

COST DIRECTE 147,12481
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,35624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,48105

F31521G1P-37 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 67,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,57000 = 4,39250

Subtotal: 4,39250 4,39250
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 54,28000 = 59,70800

Subtotal: 59,70800 59,70800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06589

COST DIRECTE 64,16639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,20832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,37471

F31B3000P-38 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,15000 = 0,12690
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 18,75000 = 0,15000

Subtotal: 0,27690 0,27690
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,05000 = 0,00525
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,78971 = 0,78971

Subtotal: 0,79496 0,79496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00415

COST DIRECTE 1,07601
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12981
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F3Z152T1P-39 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

Rend.: 1,000 9,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,075 /R x 21,15000 = 1,58625
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,57000 = 2,63550

Subtotal: 4,22175 4,22175
Materials

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,105      x 49,56000 = 5,20380

Subtotal: 5,20380 5,20380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06333

COST DIRECTE 9,48888
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,96332

F921R01JP-40 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 21,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,57000 = 0,87850

Subtotal: 0,87850 0,87850
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 37,51000 = 0,93775
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 52,69000 = 1,84415
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 58,31000 = 2,33240

Subtotal: 5,11430 5,11430
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,33000 = 0,06650
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de

formigó
1,150      x 12,92000 = 14,85800

Subtotal: 14,92450 14,92450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01318

COST DIRECTE 20,93048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,97700

F9365H11P-41 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 72,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,57000 = 7,90650
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,15000 = 3,17250

Subtotal: 11,07900 11,07900
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 3,69000 = 0,55350

Subtotal: 0,55350 0,55350
Materials

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

1,050      x 54,28000 = 56,99400

Subtotal: 56,99400 56,99400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16619

COST DIRECTE 68,79269
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,23232

F961A87GP-42 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i
rejuntada

Rend.: 1,000 48,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,559 /R x 17,57000 = 9,82163
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 21,15000 = 5,43555

Subtotal: 15,25718 15,25718
Materials

B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

1,050      x 22,57000 = 23,69850

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

0,142      x 51,97000 = 7,37974

Subtotal: 31,07824 31,07824
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22886

COST DIRECTE 46,56428
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,32821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,89249

F97422EAP-43 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc, sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
30 a 35 cm d'alçària

Rend.: 1,000 26,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 17,57000 = 1,22990
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 21,15000 = 4,44150

Subtotal: 5,67140 5,67140
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,22000 = 0,08540

Subtotal: 0,08540 0,08540
Materials

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

0,0126      x 30,22000 = 0,38077

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00102      x 138,33000 = 0,14110

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

0,284      x 51,97000 = 14,75948

B97422E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles

5,050      x 0,81000 = 4,09050

Subtotal: 19,37185 19,37185

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08507

COST DIRECTE 25,21372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,47441

F97433EAP-44 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc, sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
30 a 35 cm d'alçària

Rend.: 1,000 30,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 17,57000 = 1,84485
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 21,15000 = 6,34500

Subtotal: 8,18985 8,18985
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Maquinària
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,22000 = 0,12810

Subtotal: 0,12810 0,12810
Materials

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

0,284      x 51,97000 = 14,75948

B97423E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles

3,333      x 1,38000 = 4,59954

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

0,0189      x 30,22000 = 0,57116

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 138,33000 = 0,20750

Subtotal: 20,13768 20,13768

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12285

COST DIRECTE 28,57848
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,00740

F9E1321JZP-45 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 31,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 21,15000 = 12,69000
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 17,57000 = 8,25790

Subtotal: 20,94790 20,94790
Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,000      x 5,72000 = 5,72000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 89,16000 = 0,27640

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,33000 = 0,00133
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 75,94360 = 2,39222

Subtotal: 8,38995 8,38995

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31422

COST DIRECTE 29,65207
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,13467
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F9E1328JZP-46 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:3 pastat i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 39,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 17,57000 = 8,25790
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 21,15000 = 12,69000

Subtotal: 20,94790 20,94790
Materials

B9E13208 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,000      x 13,15000 = 13,15000
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,33000 = 0,00133
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 89,16000 = 0,27640

D0701881 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 460 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 80,23570 = 2,52742

Subtotal: 15,95515 15,95515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31422

COST DIRECTE 37,21727
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,07813

F9E1321JZBP-47 m2 Paviment de panot estriat per a encaminament en
vorera, gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 36,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 17,57000 = 8,25790
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 21,15000 = 12,69000

Subtotal: 20,94790 20,94790
Materials

B9E1S00E m2 Panot estriat 20x20x4cm,p/pas vian. 1,000      x 10,84000 = 10,84000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 89,16000 = 0,27640

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,33000 = 0,00133
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 75,94360 = 2,39222

Subtotal: 13,50995 13,50995
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31422

COST DIRECTE 34,77207
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,51067

F9H11251P-48 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,57000 = 1,51102
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 21,15000 = 0,40185

Subtotal: 1,91287 1,91287
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 53,31000 = 0,63972

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 58,31000 = 0,69972

Subtotal: 1,80194 1,80194
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 47,10000 = 47,10000

Subtotal: 47,10000 47,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02869

COST DIRECTE 50,84350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,54218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,38568

F9H11J51P-49 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 51,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,57000 = 1,51102
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 21,15000 = 0,40185

Subtotal: 1,91287 1,91287
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 53,31000 = 0,63972

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 58,31000 = 0,69972
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C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250

Subtotal: 1,80194 1,80194
Materials

B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000      x 45,46000 = 45,46000

Subtotal: 45,46000 45,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02869

COST DIRECTE 49,20350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,66368

F9H1X001P-50 u Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip
d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.285,71429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 214,28571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

F9H11251BP-51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,57000 = 1,51102
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 21,15000 = 0,40185

Subtotal: 1,91287 1,91287
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 53,31000 = 0,63972

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 58,31000 = 0,69972

Subtotal: 1,80194 1,80194
Materials

B9H11251B t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 51,23000 = 51,23000

Subtotal: 51,23000 51,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02869

COST DIRECTE 54,97350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,72218
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F9H314Q1P-52 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB
45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 17,57000 = 0,05622
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0016 /R x 21,15000 = 0,03384

Subtotal: 0,09006 0,09006
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0008 /R x 53,31000 = 0,04265

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0008 /R x 46,25000 = 0,03700
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0008 /R x 58,31000 = 0,04665

Subtotal: 0,12630 0,12630
Materials

B9H314Q1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb
betum modificat i granulat granític

0,069      x 55,62000 = 3,83778

Subtotal: 3,83778 3,83778

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00135

COST DIRECTE 4,05549
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25827

F9J13J40P-53 m2 Reg d'adherència ECR-1 amb emulsió bituminosa
catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 18,26000 = 0,05478

Subtotal: 0,05478 0,05478
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 24,27000 = 0,07281
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 36,02000 = 0,01801

Subtotal: 0,09082 0,09082
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00082

COST DIRECTE 0,35642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37424

FB251610P-54 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant
clos perimetral format per tanques de vianants de
ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, per a limitació de
pas de vianants, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos. Inclús p/p de tub reflectant
de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge,
col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,124 /R x 17,57000 = 2,17868

Subtotal: 2,17868 2,17868
Materials

P0020 u Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color
groc, per a limitació de pas de vianants, amb dos
peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

0,020      x 35,00000 = 0,70000

P0021 u Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la
visibilitat de la tanca.

0,050      x 2,00000 = 0,10000

Subtotal: 0,80000 0,80000

COST DIRECTE 2,97868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12761

FBA1X001P-55 u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 1.904,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 95,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FBA13311ZP-56 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 2/5,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc
amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de
300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,007 /R x 21,15000 = 0,14805
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 17,57000 = 0,06150

Subtotal: 0,20955 0,20955
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 29,94000 = 0,10479

Subtotal: 0,10479 0,10479
Materials

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima
de 720g/m2, per a marques vials

0,019584      x 1,78000 = 0,03486

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2 per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,013056      x 1,12000 = 0,01462

Subtotal: 0,04948 0,04948

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00314

COST DIRECTE 0,36696
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38531

FBA18311ZP-57 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc
amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de
300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 17,57000 = 0,12299
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,014 /R x 21,15000 = 0,29610

Subtotal: 0,41909 0,41909
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,007 /R x 29,94000 = 0,20958

Subtotal: 0,20958 0,20958
Materials

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2 per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,07344      x 1,12000 = 0,08225

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima
de 720g/m2, per a marques vials

0,11016      x 1,78000 = 0,19608

Subtotal: 0,27833 0,27833
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00629

COST DIRECTE 0,91329
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95895

FBA1A311ZP-58 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc
amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de
300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 17,57000 = 0,14935
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,017 /R x 21,15000 = 0,35955

Subtotal: 0,50890 0,50890
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 29,94000 = 0,25449

Subtotal: 0,25449 0,25449
Materials

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2 per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,1224      x 1,12000 = 0,13709

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima
de 720g/m2, per a marques vials

0,1836      x 1,78000 = 0,32681

Subtotal: 0,46390 0,46390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00763

COST DIRECTE 1,23492
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29667

FBA1E311ZP-59 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i
microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de
lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,007 /R x 21,15000 = 0,14805
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 17,57000 = 0,06150

Subtotal: 0,20955 0,20955
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 29,94000 = 0,10479

Subtotal: 0,10479 0,10479
Materials

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima
de 720g/m2, per a marques vials

0,07344      x 1,78000 = 0,13072

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2 per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,04896      x 1,12000 = 0,05484

Subtotal: 0,18556 0,18556

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00314

COST DIRECTE 0,50304
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52820

FBA1H311ZP-60 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i
microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de
lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 17,57000 = 0,12299
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,014 /R x 21,15000 = 0,29610

Subtotal: 0,41909 0,41909
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,007 /R x 29,94000 = 0,20958

Subtotal: 0,20958 0,20958
Materials

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2 per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,14688      x 1,12000 = 0,16451

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima
de 720g/m2, per a marques vials

0,22032      x 1,78000 = 0,39217

Subtotal: 0,55668 0,55668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00629

COST DIRECTE 1,19164
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25122
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FBA24311ZP-61 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i
microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de
lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,017 /R x 21,15000 = 0,35955
A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 17,57000 = 0,14935

Subtotal: 0,50890 0,50890
Maquinària

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

0,0085 /R x 22,89000 = 0,19457

Subtotal: 0,19457 0,19457
Materials

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2 per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,19584      x 1,12000 = 0,21934

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima
de 720g/m2, per a marques vials

0,29376      x 1,78000 = 0,52289

Subtotal: 0,74223 0,74223

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00763

COST DIRECTE 1,45333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52600

FBA3Z511ZP-62 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent, amb pintura acrílica en base aquosa
de color blanc amb una dosificació mínima 720g/m2 i
addició de partícules de vidre de cantells angulosos
amb dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,084 /R x 21,15000 = 1,77660
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 17,57000 = 0,73794

Subtotal: 2,51454 2,51454
Maquinària

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

0,042 /R x 22,89000 = 0,96138

Subtotal: 0,96138 0,96138
Materials
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BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima
de 720g/m2, per a marques vials

0,816      x 1,78000 = 1,45248

Subtotal: 1,45248 1,45248

COST DIRECTE 4,92840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17482

FBABI0ZZP-63 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o
discontínua color groc, de 15 cm, amb pintura acrílica
en base aquosa i amb una dosificació mínima de
720g/m2.

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,011 /R x 17,57000 = 0,19327
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,011 /R x 21,15000 = 0,23265

Subtotal: 0,42592 0,42592
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,011 /R x 29,94000 = 0,32934

Subtotal: 0,32934 0,32934
Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per senyalització 0,0173      x 1,53000 = 0,02647

Subtotal: 0,02647 0,02647

COST DIRECTE 0,78173
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82082

FBABI0ZZZP-64 m2 Pintat sobre paviment d'una marca vial superficial
color groc, amb pintura acrílica en base aquosa i amb
una dosificació mínima de 720g/m2.

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,040 /R x 21,15000 = 0,84600
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,57000 = 0,70280

Subtotal: 1,54880 1,54880
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,040 /R x 29,94000 = 1,19760

Subtotal: 1,19760 1,19760
Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per senyalització 0,098      x 1,53000 = 0,14994

Subtotal: 0,14994 0,14994
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COST DIRECTE 2,89634
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04116

FBB4B000P-65 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

Rend.: 1,000 153,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,300 /R x 21,15000 = 6,34500
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,57000 = 5,27100

Subtotal: 11,61600 11,61600
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 41,37000 = 4,13700

Subtotal: 4,13700 4,13700
Materials

BBM35100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000      x 129,80000 = 129,80000

Subtotal: 129,80000 129,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17424

COST DIRECTE 145,72724
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,28636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,01360

FBB51617P-66 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos.
Inclús p/p de manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

Rend.: 1,000 11,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,186 /R x 17,57000 = 3,26802

Subtotal: 3,26802 3,26802
Materials

P0032 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC.

0,200      x 32,33000 = 6,46600

P0033 u Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal
provisional d'obra.

0,200      x 7,90000 = 1,58000

Subtotal: 8,04600 8,04600
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COST DIRECTE 11,31402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,87972

FBB51618P-67 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5
usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor

Rend.: 1,000 12,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,186 /R x 17,57000 = 3,26802

Subtotal: 3,26802 3,26802
Materials

P0034 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció
8.3-IC.

0,200      x 33,39000 = 6,67800

P0033 u Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal
provisional d'obra.

0,200      x 7,90000 = 1,58000

Subtotal: 8,25800 8,25800

COST DIRECTE 11,52602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,10232

FBB51619P-68 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5
usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor

Rend.: 1,000 21,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,186 /R x 17,57000 = 3,26802

Subtotal: 3,26802 3,26802
Materials

P0035 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció
8.3-IC.

0,200      x 72,61000 = 14,52200
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P0041 u Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 145 cm de
alçària.

0,200      x 14,00000 = 2,80000

Subtotal: 17,32200 17,32200

COST DIRECTE 20,59002
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,61952

FBB51620P-69 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5
usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor

Rend.: 1,000 43,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,186 /R x 17,57000 = 3,26802

Subtotal: 3,26802 3,26802
Materials

P0036 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat. amortitzable el senyal en 5 usos i
el cavallet en 5 usos.

0,200      x 179,10000 = 35,82000

P0041 u Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 145 cm de
alçària.

0,200      x 14,00000 = 2,80000

Subtotal: 38,62000 38,62000

COST DIRECTE 41,88802
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,09440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,98242

FBBJU248P-70 u Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit en
una cruïlla semafòrica (estructura de fases, càlcul de
desfases, plans de trànsit...) segons requeriments de
l'Ajuntament de Barcelona

Rend.: 1,000 2.200,00 €

COST DIRECTE 2.095,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 104,76190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FBBJU448P-71 u Treballs de reprogramació de semaforització pel
desviament del tràfic durant l'execucio de les obres
en encreuaments de grans trànsit.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 1.904,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 95,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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FBBZ3013P-72 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 89,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,0725 /R x 21,15000 = 1,53338
A0140000 h Manobre 0,0725 /R x 17,57000 = 1,27383

Subtotal: 2,80721 2,80721
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,0181 /R x 41,37000 = 0,74880

Subtotal: 0,74880 0,74880
Materials

BBMZ2613 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 81,73000 = 81,73000

Subtotal: 81,73000 81,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04211

COST DIRECTE 85,32812
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,26641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,59452

FBBZA007P-73 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 140 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 122,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,350 /R x 21,15000 = 7,40250
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,57000 = 6,14950

Subtotal: 13,55200 13,55200
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,150 /R x 65,69000 = 9,85350

Subtotal: 9,85350 9,85350
Materials

BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 140 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 77,49000 = 77,49000

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

0,300      x 51,97000 = 15,59100

Subtotal: 93,08100 93,08100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20328

COST DIRECTE 116,68978
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,83449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,52427

FBC51613P-74 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta
reflectora per a abalisament, de material plàstic, de
10 cm d'amplària, galga 400, impresa per ambdues
cares en franges de color vermell i blanc, subjecta
sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,081 /R x 17,57000 = 1,42317

Subtotal: 1,42317 1,42317
Materials

P0027 m Cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic,
de 10 cm d'amplària, galga 400, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc.

1,100      x 0,20000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

COST DIRECTE 1,64317
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72533

FBC51628P-75 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de
lumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos. Inclou
muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

Rend.: 1,000 24,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,57000 = 2,63550

Subtotal: 2,63550 2,63550
Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 20,64000 = 20,64000

Subtotal: 20,64000 20,64000

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 23,27550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,43928

FBC516SEP-76 u Semaforització provisional durant l'obra amb
semàfors mòbils a qualsevol alçada. Inclou cablejat,
instal·lació i connexionat complet de la instal·lació
semafòrica per cruïlla. Segons requisits Aj. Barcelona

Rend.: 1,000 3.037,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,57000 = 35,14000
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 21,86000 = 43,72000
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 2,000 /R x 21,15000 = 42,30000
FBSZ014D u Actualització de la cruilla al sistema informatic 1,000      x 180,00000 = 180,00000
BBC516SE u Semaforització provisional durant l'obra amb

semàfors mòbils a qualsevol alçada. Inclou cablejat i
instal·lació. Segons requisits Aj. Barcelona

1,000      x 2.000,00000 = 2.000,00000

FBSZ011D u Programació regulador de trànsit 1,000      x 395,24000 = 395,24000
FBSZ013D u Conexionat de l'instal·lació semaforica per cruilla 1,000      x 194,70000 = 194,70000

Subtotal: 2.769,94000 2.769,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,81740

COST DIRECTE 2.892,91740
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 144,64587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.037,56327

FBS2U051P-77 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte,
etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,
fixat a suport

Rend.: 1,000 360,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 21,86000 = 15,30200
A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 18,73000 = 13,11100

Subtotal: 28,41300 28,41300
Materials

BBS2U061 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte,
etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

1,000      x 314,58000 = 314,58000

Subtotal: 314,58000 314,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42620

COST DIRECTE 343,41920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,17096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,59015
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FBS2U052P-78 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc.
model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, fixat
a suport

Rend.: 1,000 525,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 18,73000 = 13,11100
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 21,86000 = 15,30200

Subtotal: 28,41300 28,41300
Materials

BBS2U062 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc.
model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

1,000      x 471,87000 = 471,87000

Subtotal: 471,87000 471,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42620

COST DIRECTE 500,70920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,03546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,74465

FBS3A001P-79 M Subministrament i col·locació de cable manguera de
0,6/1KV de 4x2.5 mm2. Inclòs connexions i probes

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,035 /R x 18,75000 = 0,65625
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,035 /R x 21,86000 = 0,76510

Subtotal: 1,42135 1,42135
Materials

BBS3A001 M CABLE MANGUERA DE 0.6/1KV DE 4X2.5MM2 1,000      x 1,17000 = 1,17000

Subtotal: 1,17000 1,17000

COST DIRECTE 2,59135
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72092

FD7F7375P-80 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0176 /R x 21,86000 = 0,38474
A0140000 h Manobre 0,0176 /R x 17,57000 = 0,30923
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Subtotal: 0,69397 0,69397
Materials

BD7F7370 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 9,39000 = 9,39000

Subtotal: 9,39000 9,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01041

COST DIRECTE 10,09438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59910

FDDZ51B5P-81 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 18,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 21,15000 = 6,34500
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,57000 = 5,27100

Subtotal: 11,61600 11,61600
Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

1,000      x 4,77000 = 4,77000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 137,00178 = 1,30152

Subtotal: 6,07152 6,07152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17424

COST DIRECTE 17,86176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,75485

FDDZX001P-82 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a
arqueta de registre de xarxa RSU i tapa abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 199,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 17,57000 = 7,20370
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 21,15000 = 8,67150

Subtotal: 15,87520 15,87520
Materials

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe B125 segons norma

1,000      x 172,58000 = 172,58000
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UNE-EN 124
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 27,66000 = 0,98746

Subtotal: 173,56746 173,56746

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23813

COST DIRECTE 189,68079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,48404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,16483

FDGZU010P-83 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de
la canonada segons detall de plànols, per a malla
senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,75000 = 0,18750

Subtotal: 0,18750 0,18750
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,42000 = 0,42840

Subtotal: 0,42840 0,42840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00281

COST DIRECTE 0,61871
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64965

FDGZX001P-84 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions
soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2.1
mm de gruix, col·locada al llarg de la rasa segons
detall de plànols

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,75000 = 0,18750

Subtotal: 0,18750 0,18750
Materials

BDGZP122 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions
soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2.1
mm de gruix

1,000      x 2,16000 = 2,16000

Subtotal: 2,16000 2,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00281

COST DIRECTE 2,35031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46783

FDK282CAP-85 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 massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
sorra

Rend.: 1,000 85,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 21,15000 = 42,30000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,57000 = 17,57000

Subtotal: 59,87000 59,87000
Materials

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

0,400      x 7,39000 = 2,95600

B0F19251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,30000 = 14,39865

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,33000 = 0,00133
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,00315      x 89,16000 = 0,28085

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,05187      x 63,12000 = 3,27403

Subtotal: 20,91086 20,91086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89805

COST DIRECTE 81,67891
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,08395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,76286

FDK282J9IP-86 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x90
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó massís de 290x140x500 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb sorra.
Inclou l'entroncament a l'escomesa existent a l'edifici i
els treballs necessaris per tal que aquesta compleixi
les normatives municipals.

Rend.: 1,000 156,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 17,57000 = 26,35500
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PARTIDES D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 21,15000 = 63,45000

Subtotal: 89,80500 89,80500
Materials

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

0,0042      x 89,16000 = 0,37447

B0F19251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

142,7685      x 0,30000 = 42,83055

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

0,800      x 7,39000 = 5,91200

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,33000 = 0,00266
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1407      x 63,12000 = 8,88098

Subtotal: 58,00066 58,00066

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34708

COST DIRECTE 149,15274
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,45764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,61037

FDKZ3154P-87 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 32,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 21,15000 = 7,40250
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,57000 = 6,14950

Subtotal: 13,55200 13,55200
Materials

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

0,0042      x 30,22000 = 0,12692

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 16,96000 = 16,96000

Subtotal: 17,08692 17,08692

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20328

COST DIRECTE 30,84220
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,38431

FDKZJLB4EP-88 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil GGG40, per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter, amb pany i clau homologats, i
inscripció del corresponent departament, segons
plànols i plec de condicions de l'Ajuntament de
Barcelona

Rend.: 1,000 255,04 €

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 21,15000 = 9,51750
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,57000 = 7,90650

Subtotal: 17,42400 17,42400
Materials

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

0,0053      x 30,22000 = 0,16017

BDKZJLB4E U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb
pany i clau homologats

1,000      x 225,05000 = 225,05000

Subtotal: 225,21017 225,21017

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26136

COST DIRECTE 242,89553
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,14478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,04031

FG22RJ1KP-89 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada, incloent el mandrilat del tub

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 21,86000 = 0,72138
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,73000 = 0,37460

Subtotal: 1,09598 1,09598
Materials

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 1,90740 1,90740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01644

COST DIRECTE 3,01982
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17081
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FG22TK1KP-90 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada, inclou el mandrilat del tub

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 21,86000 = 0,72138
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,73000 = 0,37460

Subtotal: 1,09598 1,09598
Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 1,90740 1,90740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01644

COST DIRECTE 3,01982
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17081

FG22TL1KP-91 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada, incloent el mandrilat del tub

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,73000 = 0,37460
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 21,86000 = 0,72138

Subtotal: 1,09598 1,09598
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,45000 = 2,49900

Subtotal: 2,49900 2,49900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01644

COST DIRECTE 3,61142
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79199
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FG22TP1KP-92 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada, incloent el mandrilat del tub

Rend.: 1,000 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 21,86000 = 0,91812
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,73000 = 0,37460

Subtotal: 1,29272 1,29272
Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01939

COST DIRECTE 4,87191
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11551

FG22TQ1KP-93 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, amb el mandrilat del tub inclòs,
muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 6,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,73000 = 0,37460
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 21,86000 = 0,91812

Subtotal: 1,29272 1,29272
Materials

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 5,02000 = 5,12040

Subtotal: 5,12040 5,12040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01939

COST DIRECTE 6,43251
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75414
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PARTIDES D'OBRA

FG39E1G2P-94 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 240 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 10,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,86000 = 3,27900
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,73000 = 2,80950

Subtotal: 6,08850 6,08850
Materials

BG39E1G0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 240 mm2

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09133

COST DIRECTE 9,73963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22661

FG39X001P-95 u Identificació i tall de cable de BT Rend.: 1,000 61,00 €

COST DIRECTE 58,09524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FG39X002P-96 u Connexió a circuit amb terminal Rend.: 1,000 89,00 €

COST DIRECTE 84,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FG39X003P-97 u Probes de rigidesa de cablejat de BT Rend.: 1,000 270,90 €

COST DIRECTE 258,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,9000
_______________________________________________________________________________________________________________

FG3M4209P-98 M Conductor de coure per sincronisme de 4x2x0.9 mm2 Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 21,86000 = 0,65580
A013H000 h Ajudant electricista 0,030 /R x 18,73000 = 0,56190

Subtotal: 1,21770 1,21770
Materials

BG3M4209 M CONDUCTOR DE COURE PER SINCRONISME DE
4X2X0.9 MM2

1,000      x 1,95000 = 1,95000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,95000 1,95000

COST DIRECTE 3,16770
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32609

FGK2N6C1P-99 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de
composició 3x1x400 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV
(DHZ1 18/30 kV),de 400 mm2 de secció, amb
conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR),
pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de
secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1), soterrada

Rend.: 1,000 61,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,395 /R x 18,73000 = 7,39835
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,395 /R x 21,86000 = 8,63470

Subtotal: 16,03305 16,03305
Materials

BGK246C0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de
1x400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini,
aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de
fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior
de poliolefina termoplàstica (Z1)

3,060      x 13,84000 = 42,35040

Subtotal: 42,35040 42,35040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24050

COST DIRECTE 58,62395
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,55514

FQX2X002P-100 u Subministrament i col·locació de marquesina de bus
amb estructura de pilars d'acer inoxidable, sostre de
prfv monobloc i paraments de vidre de seguretat de 8
mm de gruix, segons detalls, completament
col·locada sobre daus de formigó. Inclou Panell
d'Informació als Usuaris de la freqüència de pas dels
autobusos (PIU) i les connexions necessàries.

Rend.: 1,000 13.475,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 30,000 /R x 21,15000 = 634,50000

Subtotal: 634,50000 634,50000
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 20,000 /R x 33,90000 = 678,00000
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics. 10,000 /R x 16,58000 = 165,80000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 843,80000 843,80000
Materials

BB2XX002 u Panell d'Informació als Usuaris 1,000      x 6.345,00000 = 6.345,00000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

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

1,750      x 54,28000 = 94,99000

A013U001 h Ajudant 30,000      x 20,44000 = 613,20000
BB2XX001 u Parada bus model Super Pal·li 1,000      x 4.302,00000 = 4.302,00000

Subtotal: 11.355,19000 11.355,19000

COST DIRECTE 12.833,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 641,67450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.475,16450

G2142301P-101 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió i/o dúmper d'obra

Rend.: 1,000 17,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,57000 = 7,02800
A0150000 h Manobre especialista 0,190 /R x 18,26000 = 3,46940

Subtotal: 10,49740 10,49740
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,095 /R x 13,53000 = 1,28535
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 65,69000 = 4,78880

Subtotal: 6,07415 6,07415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15746

COST DIRECTE 16,72901
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56546

G2143301P-102 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió i/o dúmper d'obra

Rend.: 1,000 24,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,57000 = 7,02800
A0150000 h Manobre especialista 0,440 /R x 18,26000 = 8,03440

Subtotal: 15,06240 15,06240
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 13,53000 = 2,97660
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 65,69000 = 4,78880

Subtotal: 7,76540 7,76540
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22594

COST DIRECTE 23,05374
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,20642

G2144301P-103 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió i/o dúmper d'obra

Rend.: 1,000 43,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 21,50000 = 8,60000
A0150000 h Manobre especialista 0,720 /R x 18,26000 = 13,14720
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,57000 = 7,02800

Subtotal: 28,77520 28,77520
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 13,53000 = 4,87080
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 5,79000 = 2,31600
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 65,69000 = 4,78880

Subtotal: 11,97560 11,97560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43163

COST DIRECTE 41,18243
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,05912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,24155

G45C18HBP-104 m3 Formigó HP-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 97,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 17,57000 = 5,62240

Subtotal: 5,62240 5,62240
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 155,18000 = 20,17340

Subtotal: 20,17340 20,17340
Materials

B066970B m3 Formigó HP-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 65,37000 = 66,67740

Subtotal: 66,67740 66,67740
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14056

COST DIRECTE 92,61376
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,63069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,24445

G45FA8H4P-105 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 95,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,57000 = 7,90650

Subtotal: 7,90650 7,90650
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 155,18000 = 21,72520

Subtotal: 21,72520 21,72520
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 59,87000 = 61,06740

Subtotal: 61,06740 61,06740

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19766

COST DIRECTE 90,89676
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,54484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,44160

G4DC1D02P-106 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 33,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,720 /R x 21,15000 = 15,22800
A0133000 h Ajudant encofrador 0,630 /R x 18,75000 = 11,81250

Subtotal: 27,04050 27,04050
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,17000 = 0,11782
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,29000 = 0,28710
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0151      x 39,23000 = 0,59237

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,13000 = 0,12780
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 5 usos
1,100      x 2,38000 = 2,61800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 219,74000 = 0,41751

Subtotal: 4,16060 4,16060
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67601

COST DIRECTE 31,87711
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,47097

G7883202P-107 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 7,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,57000 = 2,63550
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 21,15000 = 3,17250

Subtotal: 5,80800 5,80800
Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 0,71000 = 1,56200

Subtotal: 1,56200 1,56200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08712

COST DIRECTE 7,45712
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82998

HB2C2000P-108 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, amb captafars inclosos, col·locada
i amb el desmuntatge inclòs o amb el seu
desplaçament inclòs

Rend.: 1,000 45,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 18,68000 = 14,94400
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 21,15000 = 8,46000

Subtotal: 23,40400 23,40400
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 41,37000 = 16,54800

Subtotal: 16,54800 16,54800
Materials

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
amb captafars, per a seguretat i salut

1,000      x 2,92000 = 2,92000

Subtotal: 2,92000 2,92000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35106

COST DIRECTE 43,22306
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,16115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,38421

K214U080P-109 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb
serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 631,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,26000 = 18,26000
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 1,000 /R x 21,15000 = 21,15000

Subtotal: 39,41000 39,41000
Maquinària

C200KF00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb fil de diamant

1,000 /R x 516,60000 = 516,60000

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

1,000 /R x 7,08000 = 7,08000

Subtotal: 523,68000 523,68000
Materials

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

5,000      x 6,66000 = 33,30000

B0111000 m3 Aigua 3,000      x 1,33000 = 3,99000

Subtotal: 37,29000 37,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59115

COST DIRECTE 600,97115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,04856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 631,01971

K4D5ANB0P-110 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de
fusta d'1 a 2 m de llum, com a màxim, d'una relació
punt/llum superior a 0,4

Rend.: 1,000 92,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,57000 = 17,57000
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 21,15000 = 21,15000

Subtotal: 38,72000 38,72000
Materials

B0DFANB0 u Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum
i amb una relació punt/llum superior a 0,4 m

1,000      x 46,21000 = 46,21000

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

10,000      x 0,10000 = 1,00000

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

4,000      x 0,13000 = 0,52000
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PARTIDES D'OBRA

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 39,23000 = 0,39230

Subtotal: 48,12230 48,12230

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,35520

COST DIRECTE 88,19750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,40988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,60738

P243-VT01P-111 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a màquina

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,195 /R x 24,64000 = 4,80480

Subtotal: 4,80480 4,80480

COST DIRECTE 4,80480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04504

S2CCG010P-112 U Execució de cala per a localització de serveis Rend.: 1,000 93,07 €

COST DIRECTE 88,63810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,43190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,0700
_______________________________________________________________________________________________________________

XPAUX002P-113 U Determinació d'estructura de fases, intensitat de
saturació, intervals horaris de funcionament de plans i
càlcul de plans de regulació d'una intersecció

Rend.: 1,000 410,03 €

COST DIRECTE 390,50476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,52524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 410,0300
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

HB25X001 PA Partida alçada a justificar per la retirada o
desplaçament d'elements de tancament i/o per la
col·locació d'elements addicionals per siutació crítica
a Via Laietana i voltants (aldarulls, manifestacions,
etc.) o altres necessitats de la ciutat, durant el termini
de durada de les obres

Rend.: 1,000 40.000,00 €

COST DIRECTE 40.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA00001 PA Partida alçada d’abonament íntegre en concepte de
Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 40.083,58 €

COST DIRECTE 40.083,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40.083,5800
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA00101 PA Partida alçada a justificar per nous requeriments
funcionals de l'Ajuntament, a disposició de la direcció
d'obra

Rend.: 1,000 50.000,00 €

COST DIRECTE 50.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA00201 PA Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons
el Plec d'especificacions tècniques per al
manteniment de la cartografia municipal topogràfica
3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de
l'informe i lliurament del mateix

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA00901 PA Partida alçada a justificar per als treballs
corresponents a l'adequació de la senyalització de la
xarxa d'autobusos a Fase 0 prèvia a l'execució de les
obres d'urbanització, corresponent al desviament de
les línies d'autobús sentit mar - muntanya per
l'exterior de l'actuació de la Via Laietana, segons
l'esquema inclòs als plànols, pel carrer del Marqués
de l'Argenteria i els passeigs de Picasso i de Lluís
Companys, inclòs instal·lació i retirada posterior de
cartells provisionals. No inclou instal·lació i retirada
de marquesines provisionals.

Rend.: 1,000 12.500,00 €

COST DIRECTE 12.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA0ARQ1 PA Partida alçada a justificar en obra per l'actuació
arqueològica de seguiment i control, i excavació
extensiva

Rend.: 1,000 60.000,00 €

COST DIRECTE 60.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPA0BT01 PA Legalització instal·lació elèctrica baixa tensió, inclòs
redacció d'informes i tramitació

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

XPA0MT01 PA Legalització instal·lació elèctrica mitja tensió, inclòs
redacció d'informes i tramitació

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

BBC516SE u Semaforització provisional durant l'obra amb semàfors mòbils a qualsevol alçada. Inclou cablejat i
instal·lació. Segons requisits Aj. Barcelona

2.000,00000 €

FBSZ011D u Programació regulador de trànsit 395,24000 €

FBSZ013D u Conexionat de l'instal·lació semaforica per cruilla 194,70000 €

FBSZ014D u Actualització de la cruilla al sistema informatic 180,00000 €
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Annex 11 
Pressupost per al coneixement de l’Administració



PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.162.544,66

13% Despeses Generals, Impostos, Taxes, etc 151.130,81
6% Benefici Industrial 69.752,68

SUMA PARCIAL 1.383.428,15

21% IVA sobre 1.383.428,15 290.519,91

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.673.948,06

Control de Qualitat (IVA inclòs) 16.006,26

Possible auscultació (IVA inclòs) 3.630,00

Arqueologia (IVA inclòs): 14.520,00

ut concepte preu sense IVA import amb IVA

1 10.000,00 12.100,00

1 2.000,00 2.420,00

Nous serveis (IVA inclòs): 121.340,08

ut concepte preu sense IVA import amb IVA

1 100.281,06 121.340,08

Serveis afectats, elements a eliminar o desplaçar (IVA inclòs): 311.537,09

ut concepte preu sense IVA import amb IVA

1 111.698,90 135.155,67

1 53.401,46 64.615,77

1 2.833,29 3.428,28

1 13.271,56 16.058,59

1 8.899,48 10.768,37

1 5.800,49 7.018,59

1 13.271,56 16.058,59

1 8.291,93 10.033,24

1 20.000,00 24.200,00

1 10.000,00 12.100,00

1 10.000,00 12.100,00

PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 2.140.981,49

Barcelona, Setembre de 2021
Els autors del projecte,

Mario Gutiérrez Joan Domingo 
ZETA INGENIEROS META ENGINEERING

Puja el Pressupost per a Coneixement de l'Administració a l'esmentada quantitat de DOS MILIONS CENT QUARANTA MIL 
NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS D'EURO

Despeses companyies de FO que transcorren pel prisma de
Telefònica per possible afectació a les seves infraestructures

Obra mecànica i supervisió companyies de telecomunicacions que
transcorren pel clavegueram afectat per les obres

Despeses Telefònica per possible afectació a la seva
infraestructura

Despeses companyiae trasllat d'ADU Via Laietana 43 segons
pressupost referència sol·licitud ABAR001 0000367503

Despeses companyia trasllat d'ADU Via Laietana 46 segons
pressupost referència sol·licitud ABAR001 0000366833

Obra mecànica de la xarxa IMI segons projecte 450838 - Serveis
afectats FOM de la Via Laietana, Barcelona

Despeses companyia trasllat d'ADU Via Laietana 39 segons
pressupost referència sol·licitud ABAR001 0000367551

Despeses companyia trasllat d'ADU Via Laietana 42 segons
pressupost referència sol·licitud ABAR001 0000368714

Elaboració d'informes i memòria arqueològica (50 % del treball de
camp)

Direcció arqueològica de camp

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Obra mecànica de la xarxa de RSU en el creuament del carrer
Comtal, inclòs tubs, peces especials, comportes, cablejat, talls de
canonades i totes les feines a dur a terme per la companyia,
segons pressupost de data 10/06/2021

Despeses companyia xarxa de mitja tensió segons pressupost
referència sol·licitud ABAR001 0000355520

Despeses companyia trasllat d'ADU Via Laietana 41 segons
pressupost referència sol·licitud ABAR001 0000367469

Despeses BCASA pels desviaments de la fibra òptica de l'IMI
pressupost referència VIA LAIETANA

36967182H 
JUAN ANTONIO 
DOMINGO (R: 
A08646226)

Firmado digitalmente por 36967182H JUAN 
ANTONIO DOMINGO (R: A08646226) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0438/PUESTO 
1/35928/14072020114636, 
serialNumber=IDCES-36967182H, 
givenName=JUAN ANTONIO, sn=DOMINGO 
MESTRE, cn=36967182H JUAN ANTONIO 
DOMINGO (R: A08646226), 2.5.4.97=VATES-
A08646226, o=AUDINGINTRAESA, S A, c=ES 
Fecha: 2021.10.15 08:55:01 +02'00'

43425249F MARIO 
GUTIERREZ (R: 
B64124175)

Firmado digitalmente por 43425249F MARIO GUTIERREZ (R: 
B64124175) 
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0271/PUESTO 1/44877/13022020111404, 
serialNumber=IDCES-43425249F, givenName=MARIO, 
sn=GUTIERREZ GUERRA, cn=43425249F MARIO GUTIERREZ (R: 
B64124175), 2.5.4.97=VATES-B64124175, o=ZETA INGENIEROS 
DE CAMINOS CONSULTORES ASOCIADOS SLL, c=ES 
Fecha: 2021.10.15 09:39:00 +02'00'
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Annex 12 
Pla de control de qualitat valorat
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1. MEMÒRIA 

1.1. INTRODUCCIÓ  

Aquest Programa de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs a 

realitzar, tant dels materials com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les 

activitats que formen l’obra a cada fase en la que s’organitza aquesta. 

1.2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control 

de Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra 

podrà simplificar la recepció dels materials, reduint-se la comprovació a les seves 

característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan aquests materials 

arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per 

l’article 4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp 

de la normalització i homologació, aprovat per Reial Decret 2548/1.981  de  18  de setembre, 

modificat  per   Reial  Decret 105/1.986  de 12  de  febrer  i  normativa legislada  amb 

posterioritat. 

Aquells assaigs no prevists de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut a 

que, per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions 

que han d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, 

així com tots aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars. 

La qualificació de ‘similar’ d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà 

únicament a la Direcció d’Obra. 

1.1 CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En aquest Programa de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i 

condicions d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de 

garantir la correcta execució de les obres.  

La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant 

o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb 

la suficient antelació, podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels materials. 

Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de Control de Qualitat 

i les especificacions del Plec de Prescripcions Particulars d’aquest Projecte, s’estarà a allò 

disposat per la Direcció Facultativa. 

1.3. NORMATIVA APLICADA 

La normativa aplicada per a la elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat la 

següent:  

 EHE-08. 

 PG-3  i modificacions posteriors.  

 Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials que es 
citen. 

1.4. PRESSUPOST 

Els preus unitaris que s’inclouen en el present control de qualitat de cada fase en què 

s’organitzen les obres corresponen a PEM. 

Els pressupostos obtinguts del present Pla de Control de Qualitat s’inclouen al Pressupost pel 

Coneixement de l’Administració. 
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2. PLA DE CONTROL DE QUALITATAIGUA PER A FORMIGONS I MORTERS 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, es faran els 

següents assaigs, a càrrec del contractista i fora del pressupost d’autocontrol: 

 Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) 

 Contingut de substàncies dissoltes (UNE 7-130) 

 Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 7-131) 

 Contingut en ió clor Cl- (UNE 7-178) 

 Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7-132) 

 Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) 
Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o 

Marca de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, 

no serà necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a 

l’indicat a l’article 81 de la norma EHE. 

En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del 

pressupost d’autocontrol. 

Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amassat ni pel curat. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 08. 

NBE FL-90 

2.2. SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 

del material: 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-
104), cada 2500 m3. 

 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 

 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les 

comprovacions específiques indicades al plec, cada 2500 m3: 

 Resistivitat elèctrica 

 Contingut de ió clor (Cl-) 

 Contingut de sulfats solubles (SO4-) 

 Determinació del Ph d’un sòl 
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / 

UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 

Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig. 

Interpretació dels 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 en l’execució del 

reblert. 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

 3     Pla de Control de Qualitat

 

Z

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de Control. 

 Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al 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 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 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 mostra. 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. 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 dels 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. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 

limitacions establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

2.3. FILLER PER A MESCLES BITUMINOSES 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 
freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, es demanaran al contractista 
els resultats dels assaigs següents: 

Assaig Granulomètric (NLT-151) 1 al dia 

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) 1 per setmana 

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) 1 per setmana 

Coeficient d’activitat (NLT-178) 1 per setmana 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

Criteris de presa de mostra 

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es 

realitzaran els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència. 

Les mostres es prendran amb les indicacions particulars de la Direcció de les Obres.  
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Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler que incompleixin alguna de 

les especificacions indicades. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

2.4. SORRES PER A FORMIGONS I MORTERS 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera. 

 Inspecció del lloc de procedència. 

 Inspecció visual del material a la seva recepció i control de l’alçada dels acopis per tal 
d’evitar segregacions.  

 Recepció periódica de la documentació que acrediti les característiques de les sorres 
utilitzades segons especificacions. El termini de recepció serà fixat per la D.O. d’acord al 
control de producció de la planta. 

 Abans de començar l'obra o si varia el subministrament, es demanaran al contractista els 
resultats dels assaigs següents, per a cada una de les sorres utilitzades: 

 Matèria orgànica (UNE EN 1744-1). 

 Terrossos d'argila (UNE 7-133). 

 Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE 7-244). 

 Compostos de sofre (SO3) respecte al granulat sec (UNE 146-506). 

 Contingut de Ió CL- (UNE EN 1744-1). 

 Assaig petrogràfic 

 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-506 i UNE 146-508). 

 Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2). 

 Equivalent de sorra (UNE 83-131). 

 Friabilitat de la sorra (UNE EN 1097-1). 

 Absorció d'aigua (UNE 83-133). 

 Assaig d’identificació per raigs X. 

 Assaig granulomètric (UNE EN 933-2) 

Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o 

Marca de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, 

no serà necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a 

l’indicat a l’article 81 de la norma EHE. 

En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del 

pressupost d’autocontrol. 

Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà 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. 

En cas que les sorres calcàries no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, es 

podran 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 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 08. 

2.5. SORRES PER A MESCLES BITUMINOSES 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera 
 Inspecció del lloc de procedència. 
 Inspecció visual del material a la seva recepció. 
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 Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions. 

 Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 
freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, referida a tones de mescla 
bituminosa, es demanaran al contractista els resultats dels assaigs següents: 

Assaig Granulomètric (UNE 7139) Cada 625 T (mínim 1 al dia) 

Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 625 T (mínim 1 al dia) 

Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

Densitat relativa i absorció  (NLT-154) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

Índex d’adhesivitat (NLT-355) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

Terrossos d’argila (UNE 7-133) Cada 6250 T (mínim 1 cada ser.) 

Assaig d’identificació per raigs X Per a cada subministrador 

En el cas de sorra artificial procedent de matxuqueig: 

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

Realitzat sobre el material gruixut abans de matxucar.  

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

Criteris de presa de mostra 

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es 

realitzaran els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència. 

Les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions particulars de la 

Direcció de les Obres. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’admeten toleràncies d’incompliment als valors indicats a l’especificació. 

En el cas que l’assaig d’índex d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podrà acceptar el material 

quan l’assaig d’immersió-compressió realitzat sobre la mescla fabricada compleixi la condició 

indicada a les especificacions. 

Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte 

sancionat per l’experiència, en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir 

tant les addicions com les mescles resultants. 

En qualsevol altre cas, es rebutjarà el lot assajat. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

2.6. GRAVES PER A FORMIGONS 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera. 

 Inspecció del lloc de procedència. 

 Inspecció visual del material a la seva recepció i control de l’alçada dels acopis per tal 
d’evitar segregacions. 

 Recepció periódica de la documentació que acrediti les característiques de les graves 
utilitzades segons especificacions. El termini de recepció serà fixat per la D.O. d’acord al 
control de producció de la planta. 

 Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els 
resultats dels  assaigs següents, per a cada una de les graves utilitzades: 

 Coeficient de forma (UNE 7-238). 

 Terrossos d'argila (UNE 7-133). 

 Partícules toves (UNE 7-134). 

 Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE 7-244). 

 Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1). 

 Contingut de Ió CL- (UNE EN 1744-1). 

 Contingut de matèria orgànica (UNE EN 1744-1)   

 Assaig petrogràfic 

 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-506 i UNE 146-508). 

 Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2). 

 Absorció d'aigua (UNE 83-134). 

 Resistència al desgast Los Angeles (UNE EN 1097-2). 
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 Assaig d’identificació per raigs X. 

 Assaig granulomètric (UNE EN 933-2). 
Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o 

Marca de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, 

no serà necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a 

l’indicat a l’article 81 de la norma EHE. 

En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del 

pressupost d’autocontrol. 

Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EH-91. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball..  

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 08. 

2.7. GRAVES PER A MESCLES BITUMINOSES 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera 
 Inspecció del lloc de procedència. 
 Inspecció visual del material a la seva recepció. 

 Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions. 

 Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 
freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, referida a tones de mescla 
bituminosa, es demanaran al contractista els resultats dels assaigs següents: 

Assaig Granulomètric (UNE 7-139) Cada 1680 T (mínim 1 al dia) 

Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 4200 T (mínim 2 per set.) 

% cares de fractura (NLT-358) Cada 4200 T (mínim 2 per set.) 

Índex de llenques i agulles (NLT-354) Cada 4200 T (mínim 2 per set.) 

Adhesivitat (NLT-166) Cada 4200 T (mínim 2 per set.) 

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149) Cada 8400 T (mínim 1 per set.) 

Densitat relativa i absorció (NLT-153) Cada 8400 T (mínim 1 per set.) 

Assaig d’identificació per raigs X. Per a cada procedència 

En cas de capes de trànsit: 

Coeficient de poliment accelerat (NLT-174) Cada 21000 T (mínim 1 cada 15d) 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

Criteris de presa de mostra 

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es 

realitzaran els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència. 

Durant la fabricació de la mescla, les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les 

indicacions particulars de la Direcció de les Obres.Interpretació dels resultats i actuacions en 

cas d’incompliment 
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No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses les graves que incompleixin alguna 

de les especificacions indicades. 

En el cas que el coeficient de neteja no compleixi l’exigit, es podrà demanar el rentat de l’àrid i 

una nova comprovació. 

En el cas que l’assaig d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podrà acceptar el material quan 

l’assaig de immersió-compressió (excepte en mescles drenants) realitzat sobre la mescla 

fabricada compleixi la condició indicada a les especificacions. 

Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte 

sancionat per l’experiència, en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir 

tant les addicions com les mescles resultants. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

2.8. TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES i BASES 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material: 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 

 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-
104), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és 
menor. 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

 Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada 
setmana si el volum executat és menor. 

 2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 5 
UNE amb dues o més cares de fractura (NLT-358), cada 4500 m3 o cada setmana si el 
volum executat és menor. 

 Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 4500 m3 o cada setmana si el 
volum executat és menor. 

 Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat 
(NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 

Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig. 

Interpretació dels 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. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de Control 

 Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.  

 Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió 
carregat sobre ella. 

 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 
tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 

 Control de compactació. Es 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 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-
17). 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 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). 

 Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la 
plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i 
verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la 
plataforma, en els mateixos perfils. 

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i 

humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 

secció transversal de la tongada. 
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Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una 

pendent longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de 

transició de peralt). 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 

part de la D.O. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar 

compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat 

durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o 

pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la D.O. 

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 

al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí 

mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 

2.9. SORRES I GRAVES EN LLIT DE PAVIMENTS  

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Control de l’origen del material: recepció de l’informe de la pedrera o jaciment. 
 Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material: 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3. 

 En el cas de graves, coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 

 Per a les sorres, contingut de materia orgànica (UNE 7-082) i terrossos d’argila (UNE 7-
133), cada 750 m3 de material. 

Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig. 

Interpretació dels 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. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de Control 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

 Aportació de material. 

 Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas). 

 Allisada de la supefície de l'última tongada. 

 Inspecció visual i control geomètric (gruix i planeïtat) de l’unitat acabada. 
Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O.  
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Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

REFERÈNCIES: 

GRAVES COMPACTADES 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

2.10. CAPES GRANULARS PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES  

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Abans de començar els treballs, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material: 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o fracció diària. 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-
104), cada 2500 m3 o fracció diària. 

 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és 
menor. 

 Equivalent de sorra (NLT-113), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és 
menor. 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor. 

 Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149), cada 2500 m3 o fracció diaria si el 
volum executat és menor. 

Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig. 

Interpretació dels 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. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de Control. 

 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al 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. 

 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 
control de la temperatura ambient. 

 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de 
l’amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O.  

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

2.11. CIMENTS PER A BEURADES, MORTES I FORMIGONS 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Inspecció de les condicions de subministrament del ciment, d’acord a la norma RC-97, i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides en 
aquesta instrucció. 

 Control de recepció en obra: Abans de començar l’obra, i cada 300 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l’execució, es realitzaran els assaigs 
d’identificació previstos a la RC-97: 
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  Ciments comuns (UNE 80-301) 
Característiques Norma UNE CEM I CEM II CEM III CEM IV CEM V 

Pèrdua al foc EN 196-2 X   X     

Residu insoluble EN 196-2 X  X   

Cont. de sulfats EN 196-2 X X X X X 

Cont. de clorurs 80-217 X X X X X 

Putzolanitat EN 196-5    X  

Inici i final d’adorm. EN 196-3 X X X X X 

Estabilitat de volum EN 196-3 X X X X X 

Resist. compressió EN 196-1 X X X X X 

 Per altres tipus de ciment, consulteu la taula 13 de la RC-97. 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. No 

serà necessari aquest control de recepció si es compleixen les dues condicions següents: 

 La central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o 
Marca de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un 
CC-EHE, d’acord a l’indicat a l’article 81 de la norma EHE. 

 L’esmentada planta de formigó disposa exclusivament de ciments amb marca de 
qualitat. Si algun dels ciments emmagatzemats no disposa de marca, es realitzaran 
assaigs a tots els ciments de la planta, i si algun d’ells no està homologat segons la 
RC-97, es podrà rebutjar el subministrament de formigó d’aquesta planta. 

Criteris de presa de mostra 

Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-97. Per a cada lot de control s’extrauran 

dues mostres, una per tal de realitzar els assaigs de recepció i l’altre per ser conservada 

preventivament. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’aprovarà l’ús de ciments que no arribin a l’obra correctament identificats i amb el 

corresponent certificat de garantia. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 

per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'acopi existent a obra. S’acceptarà el lot 

únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

REFERÈNCIES: 

RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 

2.12. EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Inspecció del sistema de transport i les instalꞏlacions o elements d’emmagatzematge. 

 Recepció del certificat de qualitat del material 

 Assaigs: 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de 

material rebut, i cada 30 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats 

dels següents assaigs: 

 Càrrega de partícules (NLT-194). 

 Residu per destilꞏlació (NLT- 139). 

 Penetració sobre residu de destilꞏlació (NLT-124). 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la Direcció de 

les Obres podrà determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir 

les condicions exigides en el plec. 

En cas d’utilitzar àrid de cobertura, sobre cada procedència, i com a màxim amb els volums 

indicats, es realitzaran els següents assaigs: 

1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) Cada 100 m3 

1 Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 100 m3 

2 Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3 

1 Humitat (NLT-102) Cada 25 m3 
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Criteris de presa de mostra 

A la recepció de l’obra, es farà una presa de mostres, segons la norma NLT-121 pel lligant. Si 

procedeix, en el cas del reg d’imprimació, la presa de mostra del àrid es farà segons la norma 

NLT-148. L’assaig d’humitat es realitzarà immediatament abans de ser utilitzat l’àrid. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Els resultat dels assaigs i els valors del certificat de identificació, han de complir les limitacions 

establertes en el plec. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

 Execució d’un tram de prova que es tractarà, a nivell de control, com un lot d’obra. 

 Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el reg i observació de l’efecte 
de pas de un camió carregat. 

 Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant. 

 Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 

 Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 

 Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàlꞏliques o 
bandes de paper colꞏlocades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del 
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la D.O.. 

Criteris de presa de mostra 

Els controls es faran segons les indicacions de la D.O.. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’impulsió i 

la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en 

el plec. 

La dotació mitjana del lligant resultant del amidaments haurà d’estar compresa en l’interval: 

    Dotació patró ±  10% 

L’equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, 

no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 

REFERÈNCIES: 

PG 3 amb les corresponents modificacions 

2.13. PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

Fórmula de treball. 

Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 3 

dosificacions diferents de betum: 

 Assaig de dosificació de betum (NLT-164). 

 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165). 

 1  Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la 
densitat i  percentatge de buits de la mescla (NLT-168). 

 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162). 

 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de trànsit i 
intermitja). 

Control de fabricació. 

 Inspecció a la planta de fabricació. 

 Cada 1200 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, es 
realitzaran els següents assaigs: 

 Sobre la mescla d’àrids (en blanc) 

 Assaig Granulomètric (UNE 7-139)    

 Equivalent de sorra (NLT-113)   

 Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la 
mescla. 

Control de recepció. 

 Cada 1200 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material: 

 Assaig de dosificació de betum (NLT-164) 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

 12     Pla de Control de Qualitat

 

Z

 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165) 

 1 Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la 
densitat i percentatge de buits de la mescla (NLT-168). En paralꞏlel, es prepararan 6 
provetes mes per assajar a tracció indirecta (3 al laboratori d’autocontrol i les altres 3 al 
de l’ETSCCPB). 

 Cada 5000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material: 

 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162) 
Criteris de presa de mostra 

Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta 

subministradora i abans d’entrar en l’assecador. 

El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions 

receptors de la descarrega de la planta. 

Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i 

l’altre per la tarda. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria 

resultant calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les 

toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 

Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut de 

betum hauran de complir les condicions especificades. 

Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran les 

limitacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de 

temperatura establerts. 

Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar 

correctament. En cas contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o 

substitució. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

 Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 

 Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 

 Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació. 

 Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 

 Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el 
procés de compactació. 

 Cada 1200 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material: 

 Extracció de 8 testimonis de la capa compactada i determinació del gruix, densitat i % 
de buits (NLT-168), i assaig a tracció indirecta. 

 Cada 10 m, i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals: 

 Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a 
banda i banda de la plataforma.  

 Comprovació de l’amplada de la plataforma. 

 En obres de nova construcció: comprovació de la regularitat de la superfície acabada 
mitjançant el mètode IRI (NLT-332). Es controlaran el 100 % dels carrils.  

 Per a capes de trànsit, cada 5000 m2: 

 Resistència al lliscament (NLT-175), desprès de 2 mesos d’acabada l’estesa de la 
capa. 

Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran els criteris que en cada cas determini la D.O. Els testimonis de la capa de mescla 

bituminosa s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament 

respecte a la secció transversal. 

Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en 

les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal 

inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb 

desguàs insuficient. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla bituminosa, 

quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat 

superficial de la capa acabada.  
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En altre cas, 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. 

El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o 

rebutjar globalment. Les condicions d’acceptació són les següents: 

 El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir 
les condicions especificades. 

 El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima 
admesa per aquests valors es defineix a continuació: 

 
 

Propietat   Nombre màxim   Tolerància addicional 

    de punts d’incompliment  en el resultat 

Densitat    3    2% 

Gruix    3    10% 

Resistència al lliscament  1    0,05 

La D.O. podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de 

densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable 

amb l’extracció de testimonis. En tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets per lot no serà 

inferior a 3. 

Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 

retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la D.O.. 

REFERÈNCIES: 

PG 3 amb les corresponents ordres circulars 

2.14. BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

 Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 
31 i 32 de la norma EHE. 

 Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

 Assaigs de control (control normal de la EHE): 

 Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 
10 mm, mitjana entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot 
d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, designació i sèrie 
amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs 
següents: 

 Comprovació de la secció equivalent. 

 Comprovació de les característiques geomètriques de les barres 

 Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068). 

 Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus 
i subministrador, es determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, 
càrrega i allargament de trencament) segons la norma UNE 7-474. 

 En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en 
obra (segons EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de 
l’acer (UNE 36-068). 

En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un 

país de la CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es 

passarà de 20 a 40 t. La D.O. solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de 

qualitat de producte. 

Criteris de presa de mostra 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la D.O., d’acord a la norma UNE 

36-068 i a la EHE. 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. 
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Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant 

segons el prescrit en l’article 90.1 de la EHE. 

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE): 

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja 

si les dues surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, 

caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà acceptat únicament, 

quan les quatre noves determinacions resultin correctes. 

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat 

específic d’adherència. 

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves 

determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre 

determinacions resultin correctes. 

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, 

totes les barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran 

classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El lot s’accepta quan les dues 

comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un 

únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor 

mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest 

valor. 

Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les 

operacions de soldadura i es procedirà a la revisió completa del procés. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

 Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel 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 colꞏlocades. 

 Rectitud. 

 Lligams entre les barres. 

 Rigidesa del conjunt. 

 Netedat de les barres. 
Criteris de presa de mostra 

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 dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 08. 

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.”  i 

1ª modificació: UNE 36-068-96 1M 

2.15. ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques 
d’identificació del fabricant, d’acord a EN 124, i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec. 

 Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124 
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 A criteri de la D.O. es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb 
determinació de la fletxa residual després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 

de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. solꞏlicitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les indicacions de la D.O. 

Interpretació dels 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. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

 Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. 

 Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 
Criteris de presa de mostra 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de Saneamiento 

de Poblaciones” 

2.16. GRAONS PER A POUS DE REGISTRE 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques 
d’identificació del fabricant, d’acord a UNE 127-011 EX, i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec. 

 Control geomètric sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-011 EX 

 En el cas de graons d’acer, control del galvanitzat sobre un 10 % de les peces, amb 
determinació del gruix i la massa del recobriment (UNE 37-501), per mètodes magnètics. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 

de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. solꞏlicitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les indicacions de la D.O. 

Interpretació dels 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 recobriment, es rebutjarà la peça 

assajada i s’ampliarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 

observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

 Inspecció visual de totes les peces colꞏlocades 

 Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons colꞏlocats. 

 A criteri de la D.O., i al menys en 5 ocasions al llarg de l’obra (excepte en pous 
prefabricats), es realitzaran les comprovacions de resistència i deformació a càrregues 
horitzontals i verticals, segons UNE 127-011. 

Criteris de presa de mostra 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
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Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

REFERÈNCIES: 

UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.” 

2.17. ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant 
de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, 
etc. 

Controls de fabricació 

La empresa subministradora avisarà a la DO, al menys amb una setmana d’anticipació, de 

l’inici de la campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

L’inspector enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de 

paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta 

visita, prèvia al començament de la producció, es realitzaran els controls següents: 

 Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació 
i d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 

 Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi 
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats 
que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i 
rebuig, i tractament de les disconformitats. 

 Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de 
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 

 Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre 
aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials 
corresponents i les peces del lot. 

 Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 

 Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de 
les peces. 

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació 

de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra 

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

 Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de 
cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, 
geomètriques i altres que justifiquin a’adequació del producte a les exigències del plec de 
condicions. 

 Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o 
imperfeccions, etc. 

 Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec 

de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i 

identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb 

les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte 

que regula l’execució de les obres. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

 Inspecció visual del material abans de la seva colꞏlocació, rebutjant les peces que 
presentin danys deguts al transport. 

 Replanteig de la situació de les peces. 

 Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

 Colꞏlocació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 

 Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces colꞏlocades. 

 Inspecció visual de la unitat acabada. 
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Criteris de presa de mostra 

Els controls es faran segons les indicacions de la D.O. 

Interpretació dels 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 defectes 

d'execució. 

 

REFERÈNCIES: 

EH “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 

2.18. PINTURES EN MARQUES VIALS 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 Inspecció visual del material en cada subministrament, i recepció del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant. 

 Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els 
resultats dels assaigs següents: 

 Pintures convencionals (alcídiques), (mostra: un envàs original): 
 Consistència (UNE 48-076). 
 Temps d’assecatge (UNE 135-202). 
 Matèria fixa (UNE 48-087). 
 Contingut en lligant (UNE 48-238). 
 Contingut en pigment (UNE 48-178) 
 Densitat relativa (UNE 48-098). 
 Estabilitat (UNE 48-083) (dins l’envàs i en dilució). 
 Resistència al sagnat (UNE 135-201 12.84) 
 Aspecte. 
 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2). 
 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
 Poder de cubrició (UNE 48-081). 

 Flexibilitat (MELC 12.93) 
 Envelliment artificial (UNE 48-251 12.94) 

 Termoplàstics, (mostra: un sac original): 
 Densitat relativa (UNE 48-098). 
 Punt de reblaniment (UNE 135-222). 
 Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) 
 Temps d’assecatge (UNE 135-202) 
 Contingut en lligant (UNE 48-238) 
 Contingut en pigment (UNE 48-178) 
 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 
 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
 Estabilitat al calor (UNE 135-221). 
 Envelliment artificial (UNE 48-251) 
 Resistència a l’abrasió (MELC 12.130) (UNE 56-818) 
 Resistència al flux (UNE 135-223) 

 Plàstics, (mostra: un envàs original): 
 Densitat relativa (UNE 48-098). 
 Temps d’assecatge (UNE 135-202) 
 Contingut en lligant (UNE 48-238) 
 Contingut en pigment (UNE 48-178) 
 Aspecte. 
 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 
 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
 Resistència a la immersió a l’aigua (MELC 12.91) (UNE 48-144) 
 Envelliment artificial (UNE 48-251) 

 Microesferes, (mostra: un sac original): 
 Contingut de microesferes defectuoses (UNE 135-282). 
 Índex de refracció (UNE 135-283). 
 Resistència a agents químics (UNE 135-284) 
 Granulometria (UNE 135-285). 

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència 

als àlcalis (UNE 48-144). 
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Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’inici de l’activitat, o que la DO 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 mostra 

La presa de mostres de pintures, termoplàstics i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà 

d’acord a les indicacions de la norma UNE 135-200 (2). En el cas de microesferes, els criteris 

correspondran a la UNE-EN-1423. 

En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’identificació es realitzarà 

amb els següents criteris: 

 Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire. 

 Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.  

 Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 
 Microesferes: 3 pots d’1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la 

meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun 

assaig. 

Interpretació dels resultats i actuació en cas d’incompliment 

No s’utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 

Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 

d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, 

acceptant-se el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

 Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’aplicar la pintura, condicions de neteja, 
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 

 Aprovació del sistema d’aplicació per part de la D.O. 
 Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
 Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 

 Cada 3000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135-274), sobre, com a mínim: 

 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 

 3 xapes metàlꞏliques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la 
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’hauran de deixar 
eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

 Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant 
un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 
 Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE 135-270), als 30, 180 i 

730 dies de la seva aplicació. 
Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a la UNE-EN-1436 i en les 

respectives normes de procediment de cada assaig. 

Interpretació de resultats i actuació en cas d’incompliment 

La unitat d’obra s’ha d’executar d’acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà 

de corregir els defectes observats. 

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les 

toleràncies indicades a la norma UNE 135-200 (2). 

Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines 

metàlꞏliques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions 

tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de 

variació, ha de ser inferior al 10 %. 

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que 

presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors 

inferiors als especificats. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

UNE 135-200-94 (2) EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: 

marcas viales. Características y métodos de ensayo. Parte 2: Materiales. Precualificación e 

identificación." 
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UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 

Microesferas de vídrio. Características y métodos de ensayo". 

8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales" 

2.19. RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-025) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026 

 Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs: 

 Resistència a flexió (UNE 127-028) 

 Absorció d’aigua (UNE 127-027) 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 

de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. solꞏlicitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

Criteris de presa de mostra 

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma 

UNE 127-025. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 

mostres,  les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 

sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 

(de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 

conformes a l’especificat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es colꞏloquen les peces de 
rigola. 

 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva colꞏlocació. 

 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció per part del contractista, dels defectes de colꞏlocació segons les instruccions de la 

D.O. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, 

características, designación, marcado y control de recepción.” 

2.20. VORADES I PECES GRANÍTIQUES 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-025) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026 
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 Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs: 

 Resistència a compressió 

 Resistència a la gelada 

 Desgast per fregament 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 

de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. solꞏlicitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

Criteris de presa de mostra 

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma 

UNE 127-025. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 

mostres,  les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 

sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 

(de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 

conformes a l’especificat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es colꞏloquen les peces de 
vorada. 

 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva colꞏlocació. 

 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Correcció per part del contractista, dels defectes de colꞏlocació segons les instruccions de la 

D.O. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

2.21. PECES DE PAVIMENT PER A VORERES 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001 

 Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 
6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
 Gelabilitat (UNE 127-004) 
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Resistència al xoc (UNE 127-007) 

 Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna: 
 Resistència a flexió (UNE 127-006) 
 Estructura (UNE 127-001) 
 Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra) 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 

de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. solꞏlicitarà en 
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aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 

producció establert en la marca de qualitat de producte. 

Criteris de presa de mostra 

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la norma 

UNE 127-001. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 

peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 

requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 

acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es colꞏloquen les peces de 
panot. 

 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva colꞏlocació. 

 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Correcció per part del contractista, dels defectes de colꞏlocació segons les instruccions de la 

D.O. 

REFERÈNCIES: 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 

en obra." 

2.22. CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI 

CONTROL DE MATERIALS 

Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 

 Solꞏlicitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves de rutina exigits a totes les partides. 

 Control de la documentació tècnica subministrada 

 Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

 Control final d’identificació 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que 
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 Assaigs: 
A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o 

alumini i les normes aplicables en cada cas: 

ASSAIG NORMA 

Rigidesa dielètrica Documentació fabricant 

Resistència d’aïllament Documentació fabricant 

Resistència elèctrica dels conductors UNE 20003 

UNE 21022 

Control dimensional Documentació fabricant 

Extinció de flama UNE 20432 

Densitat de fums UNE 21172 
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Despreniment d'halògens UNE 21147 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 

seran exigibles segons criteri de la DO quan les exigències del lloc ho determini i les 

característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat. 

 

 

ASSAIG EXIGIT AL FABRICANT EXIGIT A RECEPCIÓ 

Rigidesa dielèctrica 100%  

Resistència d’aïllament 100%  

Resistència elèctrica dels 

conductors 

100%  

Control dimensional 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Extinció de flama 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Densitat de fums 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Despreniment d'halògens 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 

supervisió per part de la DO o empresa especialitzada. 

Criteris de presa de mostra 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a 

excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció 

d’Obra, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 

 Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors 

 Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 

 Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

 Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió 
adequats 

 Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord 
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 Assaigs: 

ASSAIG NORMA 

Resistència d’aïllament REBT>1000 Ù/V, minim 0,25 MÙ 

Rigidesa dielèctrica REBT 

Caiguda de tensió REBT < 3% Enllumenat, 5% Força 

Criteris de presa de mostra 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 

Interpretació dels 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 

Direcció d’Obra. 

2.23. CABLES DE BAIXA TENSIÓ 

CONTROL DE MATERIALS 
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Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat per cables de BT les desenvoluparan la Direcció d’Obra (DO) 

i l’Empresa de Control de Qualitat (ECQ) que oportunament es nomeni, essent feines pròpies 

de cadascuna les què a continuació es detallen: 

Direcció d’Obra, tasques pròpies: 

 Solꞏlicitar del fabricant el certificat de les característiques tècniques dels materials escollits. 

 Control de la documentació tècnica subministrada. 

 Control del transport des de fàbrica fins a l’obra i control de càrrega i descàrrega. 

 Control final d’identificació del material i lloc d’emplaçament. 
Empresa de Control de Qualitat, tasques pròpies: 

 Demanar al fabricant els certificats de recepció dels materials emprats en la fabricació, 
conforme han passat el seu control de qualitat (aïllants, fil de coure, pantalles d’alumini, 
etc.). 

 Solꞏlicitar del fabricant el protocol de proves que tingui establert per a la recepció de 
materials. 

 Inspecció i control visual en fàbrica durant el procés de fabricació i/o d’assaig. 

 Inspecció i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord amb el que 
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

Assaigs: 

En la següent taula s’especifiquen els controls a efectuar en cables de BT i les normes 

aplicables en cada cas. 

Assaig Norma 

Combustió  UNE 20427. Assaig de cables sotmesos a un incendi 

 UNE 20432. Assaigs de cables sotmesos al foc 

 UNE 21147. Assaig dels gasos despresos durant la 
combustió 

Densitat de fums  UNE 20427. Assaig de cables sotmesos a un incendi 

 UNE 20432. Assaigs de cables sotmesos al foc 

 UNE 21147. Assaig dels gasos despresos durant la 
combustió 

Despreniment d’halògens  UNE 21147. Assaig dels gasos despresos durant la 

combustió 

Tolerància de la secció real 

dels conductors 
 UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 
dielèctric sec 

Conductivitat  UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 
dielèctric sec 

Resistència elèctrica dels 

conductors 
 UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 
dielèctric sec 

Tensió nominal  UNE 21143. Assaig de cobertes exteriors de cables 

Tensió d’assaig  UNE 21143. Assaig de cobertes exteriors de cables 

Tensió de prova  UNE 21143. Assaig de cobertes exteriors de cables 

Càrrega de ruptura  UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 
dielèctric sec 
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En la següent taula s’especifica el número de controls a efectuar en cabines de BT, segons 

s’exigeix per Direcció d’Obra al fabricant i a l’Empresa de Control de Qualitat. 

Assaig Exigit al fabricant Exigit a l’ECQ 

Combustió 1 assaig / 

tipusꞏsèrie 

1 assaig / 

tipusꞏsèrie 

Densitat de fums 1 assaig / 

tipusꞏsèrie 

1 assaig / 

tipusꞏsèrie 

Despreniment d’halògens 1 assaig / 

tipusꞏsèrie 

1 assaig / 

tipusꞏsèrie 

Tolerància de la secció real dels 

conductors 

100% Extensiu 100% 

Conductivitat 100% 100% 

Resistència elèctrica dels conductors 100% 100% 

Tensió nominal 0 100% 

Tensió d’assaig 0 100% 

Tensió de prova 100% 100% 

Càrrega de ruptura 0 100% 

Per tipus s’entén aquells equips amb característiques tècniques iguals. Per sèrie s’entén 

aquells equips del mateix tipus i que responen a un procés de fabricació continu en el temps. 

Davant qualsevol dubte en aquest criteri prevaldrà allò que estableixi la Direcció d’Obra. 

Els assaigs corresponents a l’Empresa de Control de Qualitat consistiran en el control visual 

dels assaigs realitzats pel propi fabricant, si s’escau. 

Criteris de presa de mostra 

S’hauran d’assajar totes les bobines de cable objecte de la comanda. 

L’assaig de tolerància de la secció real dels conductors (mesura del diàmetre i gruix dels 

aïllants i del cable conductor) es repetirà novament a la meitat aproximada del seu consum i 

també quasi al final de la mateixa, només en un 50 % de les bobines triades per l’assaig 

original. 

 

Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs han de complir les especificacions fixades pel plec de prescripcions 

tècniques del projecte adjudicat. Les bobines de cable rebutjades seran emmagatzemades i 

marcades inequívocament per evitar la seva utilització en l’obra. Aquest material quedarà 

retingut fins garantir el seu retorn al fabricant sense possibilitat de recuperació per a l’obra 

actual. 

Es realitzarà un control extensiu de la tolerància de la secció real dels conductors al llarg de la 

bobina i, segons criteri de la Direcció d’Obra, podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 

material que composa la bobina. 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Operacions de control 

La tasca de control de qualitat a desenvolupar per la Direcció d’Obra és: 

 Marcar prèviament totes les fases que es desconnecten controlant la seqüència de fases 
existent. 

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar per l’Empresa de Control de Qualitat són: 

 Comprovar el correcte ús del codi de colors i les fases que s’identifiquen. 

 Verificar que el marcatge (amb materials adients) de tots els extrems i puntes de cables 
identifica els circuits de forma inconfusible. Aquest procés s’ha de desenvolupar durant 
l’execució i al final de la instalꞏlació. 

 Comprovar la no existència d’empalmaments ni unions no previstes. 

 Comprovar que les longituds dels cables siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs sense necessitat d’empalmaments. 

 Comprovar que no es confonen circuits en els canals o tubs, ja sigui per incompliment del 
que indica el plec de prescripcions tècniques del Projecte adjudicat o per una descuidada 
execució en l’estesa de cables. 

 Comprovar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i la execució real. 

Criteris de presa de mostra 
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Es seguiran les instruccions i criteris que en cada cas indiqui la Direcció d’Obra. 

Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

En cas de resultat negatiu, si el seu motiu es pot esmenar, es procedirà a fer-ho sense canviar 

materials. En cas contrari, sense possibilitat d’esmena, es procedirà a canviar tot el cablejat i 

altres elements afectats. 
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3. PRESSUPOST 

3.1. AMIDAMENTS 



PCQ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 01  TERRES I GRANULATS
APARTAT 02  SÒLS EN REBLERTS LOCALITZATS

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 2500 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 2500 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 2500 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 2500 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 2500 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 2500 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J2VCR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

PCQ

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 1 CADA 100 M3 PER TRAM 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 01  TERRES I GRANULATS
APARTAT 04  TOT-Ú ARTIFICIAL

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids per a mescles bituminoses, segons la norma NLT 172,
UNE-EN 13043

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
933-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354, UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 J2VCR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5 CADA 450 M3 PER TRAM 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 01  TERRES I GRANULATS
APARTAT 06  CAPES GRANULARS PER A ASSENTAMENT DE CANONADES

1 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids per a mescles bituminoses, segons la norma NLT 172,
UNE-EN 13043

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CADA 750 M3 PER TRAM 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 02  FORMIGONS
APARTAT 02  FORMIGÓ EN MASSA PER A FONAMENTS

1 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMIGÓ PER PRISMES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 FORMIGÓ PER BASES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 03  MESCLES BITUMINOSES
APARTAT 01  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

1 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ROD 1 (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 INTERM (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PER BASE (RECEPCIÓ, CADA 1200
T)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ROD 1 (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 INTERM (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PER BASE (RECEPCIÓ, CADA 1200
T)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ROD 1 (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 INTERM (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PER BASE (RECEPCIÓ, CADA 1200
T)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 ROD 1 (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 INTERM (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PER BASE (RECEPCIÓ, CADA 1200
T)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 J9H1711B U Determinació de la resistència a la deformació plàstica (aparell Hubbad-Field) d'una mostra de mescla
bituminosa de granulat fi, segons la norma NLT 160

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ROD 1 (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 INTERM (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PER BASE (RECEPCIÓ, CADA 1200
T)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ROD 1 (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 INTERM (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PER BASE (RECEPCIÓ, CADA 1200
T)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ROD 1 (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 INTERM (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PER BASE (RECEPCIÓ, CADA 1200
T)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ROD 1 (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 INTERM (RECEPCIÓ, CADA 1200 T) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 PER BASE (RECEPCIÓ, CADA 1200
T)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 10
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPES TRÀNSIT, 1 CADA 2500 M2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 04  ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES
APARTAT 01  BARRES CORRUGADES PER A ARMAT DE FORMIGÓ

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACER PER A ARMAR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACER PER A ARMAR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACER PER A ARMAR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 06  ELEMENTS DE FOSA I ACCESSORIS
APARTAT 01  ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES

1 JVA6XX02 U Assaig d'aplicació de la càrrega de control, segons la norma EN 124, amb la determinació de la fletxa residual
desprès de l'aplicació de les 2/3 parts de la càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TAPES DE REGISTRES 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR

PCQ

AMIDAMENTS Pàg.: 8

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 06  ELEMENTS DE FOSA I ACCESSORIS
APARTAT 02  GRAONS PER A POUS DE REGISTRE

1 JV2KXX02 U Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POUS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 JV2KXX01 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons UNE 37-501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POUS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 07  ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
APARTAT 01  ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

1 JVZZX002 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 09  PINTURES
APARTAT 01  PINTURES EN MARQUES VIALS

1 J89ZJ20X U Determinació de la reflectància lluminosa d'una mostra de pintura per a senyalització, segons la norma MELC
12.97

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MARQUES VIALS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 J89ZF20R U Determinació de l'estabilitat d'una mostra de pintura per a senyalització, segons la norma UNE 48083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MARQUES VIALS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 10  PECES DE PAVIMENT
APARTAT 01  RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ

1 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 10  PECES DE PAVIMENT
APARTAT 02  PAVIMENTS DE PECES

1 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR I TIPUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR I TIPUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR I TIPUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR I TIPUS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 10  PECES DE PAVIMENT
APARTAT 04  VORADES GRANÍTIQUES

1 J9B15202 U Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J9B16202 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J9B17202 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN
1342

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PCQ

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J9B18201 U Determinació del pes específic d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1936

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 PER SUBMINISTRADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01  PRESSUPOST PCQ
CAPÍTOL 12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT
SUBCAPÍTOL 12  CABLES
APARTAT 01  CABLES DE BAIXA TENSIÓ

1 JVT31501 U Recepció i assaig de cables de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20-427, UNE
20-431, UNE 40-232, UNE 21-022, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE 21-147, UNE
21-313

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJAT BT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 JVT31502 U Assaig de combustió, densitat de funs i despreniment d'halògens de cables BT i emissó d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123,
UNE 21-143, UNE 21-147, UNE 21-313

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJAT BT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 33,29 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-2 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra
d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

96,93 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

26,25 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-4 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la
norma UNE-EN 933-5

35,91 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354,
UNE-EN 933-3

46,65 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 33,29 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103, UNE 103104

37,94 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

50,32 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

67,76 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

125,72 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

127,00 €

(CENT VINT-I-SET EUROS)

P-12 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

45,32 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids per a mescles bituminoses, segons
la norma NLT 172, UNE-EN 13043

38,21 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-14 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

86,99 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-15 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

86,36 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

66,42 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

18,85 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 13,41 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 J2VCR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

14,33 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

143,39 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 J89ZF20R U Determinació de l'estabilitat d'una mostra de pintura per a senyalització, segons la norma
UNE 48083

143,03 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-22 J89ZJ20X U Determinació de la reflectància lluminosa d'una mostra de pintura per a senyalització, segons
la norma MELC 12.97

152,13 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-23 J9B15202 U Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma
UNE-EN 1342

229,85 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 J9B16202 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de llambordí granític, segons la norma
UNE-EN 1342

410,55 €

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 J9B17202 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de llambordí granític, segons la
norma UNE-EN 1342

195,26 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-26 J9B18201 U Determinació del pes específic d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN
1936

90,09 €

(NORANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-27 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot,
segons la norma UNE-EN 1339

88,57 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

155,24 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-29 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

156,42 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

92,89 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

46,80 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-32 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

40,81 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

142,19 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-34 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

75,87 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

319,36 €

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 J9H1711B U Determinació de la resistència a la deformació plàstica (aparell Hubbad-Field) d'una mostra
de mescla bituminosa de granulat fi, segons la norma NLT 160

201,63 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-38 JV2KXX01 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons UNE
37-501

38,42 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 JV2KXX02 U Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE 37-501 5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-40 JVA6XX02 U Assaig d'aplicació de la càrrega de control, segons la norma EN 124, amb la determinació de
la fletxa residual desprès de l'aplicació de les 2/3 parts de la càrrega

88,74 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 JVT31501 U Recepció i assaig de cables de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE
20-427, UNE 20-431, UNE 40-232, UNE 21-022, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123,
UNE 21-143, UNE 21-147, UNE 21-313

228,87 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 JVT31502 U Assaig de combustió, densitat de funs i despreniment d'halògens de cables BT i emissó
d'informe per quadruplicat segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE 21-147, UNE 21-313

114,44 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-43 JVZZX002 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent

528,14 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 01 TERRES I GRANULATS

APARTAT 02 SÒLS EN REBLERTS LOCALITZATS

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

33,29 1,000 33,29

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 7)

37,94 1,000 37,94

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

45,32 1,000 45,32

4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 8)

50,32 1,000 50,32

5 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 10)

125,72 1,000 125,72

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

67,76 1,000 67,76

7 J2VCR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 19)

14,33 9,000 128,97

TOTAL APARTAT 01.12.01.02 489,32

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 01 TERRES I GRANULATS

APARTAT 04 TOT-Ú ARTIFICIAL

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

33,29 1,000 33,29

2 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

26,25 1,000 26,25

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 7)

37,94 1,000 37,94

4 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids per a
mescles bituminoses, segons la norma NLT 172, UNE-EN 13043 (P -
13)

38,21 1,000 38,21

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

127,00 1,000 127,00

6 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

96,93 1,000 96,93

7 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 4)

35,91 1,000 35,91

8 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354, UNE-EN 933-3 (P - 5)

46,65 1,000 46,65

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

67,76 1,000 67,76

10 J2VCR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 19)

14,33 8,000 114,64
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11 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 20)

143,39 1,000 143,39

12 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 18)

13,41 1,000 13,41

TOTAL APARTAT 01.12.01.04 781,38

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 01 TERRES I GRANULATS

APARTAT 06 CAPES GRANULARS PER A ASSENTAMENT DE CANONADES

1 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,29 2,000 66,58

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 7)

37,94 2,000 75,88

3 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids per a
mescles bituminoses, segons la norma NLT 172, UNE-EN 13043 (P -
13)

38,21 2,000 76,42

4 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

26,25 2,000 52,50

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

127,00 2,000 254,00

6 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

96,93 2,000 193,86

TOTAL APARTAT 01.12.01.06 719,24

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 02 FORMIGONS

APARTAT 02 FORMIGÓ EN MASSA PER A FONAMENTS

1 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
14)

86,99 6,000 521,94

TOTAL APARTAT 01.12.02.02 521,94

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 03 MESCLES BITUMINOSES

APARTAT 01 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

1 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 31)

46,80 3,000 140,40

2 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 32)

40,81 3,000 122,43
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3 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6 (P - 33)

142,19 3,000 426,57

4 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162 (P - 35)

319,36 3,000 958,08

5 J9H1711B U Determinació de la resistència a la deformació plàstica (aparell
Hubbad-Field) d'una mostra de mescla bituminosa de granulat fi,
segons la norma NLT 160 (P - 36)

201,63 3,000 604,89

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

33,29 3,000 99,87

7 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

26,25 3,000 78,75

8 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 34)

75,87 3,000 227,61

9 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la
norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 10 (P - 37)

28,29 1,000 28,29

TOTAL APARTAT 01.12.03.01 2.686,89

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 04 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES

APARTAT 01 BARRES CORRUGADES PER A ARMAT DE FORMIGÓ

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 15)

86,36 2,000 172,72

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)

18,85 2,000 37,70

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 16)

66,42 2,000 132,84

TOTAL APARTAT 01.12.04.01 343,26

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 06 ELEMENTS DE FOSA I ACCESSORIS

APARTAT 01 ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES

1 JVA6XX02 U Assaig d'aplicació de la càrrega de control, segons la norma EN 124,
amb la determinació de la fletxa residual desprès de l'aplicació de les
2/3 parts de la càrrega (P - 40)

88,74 15,000 1.331,10

TOTAL APARTAT 01.12.06.01 1.331,10

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 06 ELEMENTS DE FOSA I ACCESSORIS

APARTAT 02 GRAONS PER A POUS DE REGISTRE
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1 JV2KXX02 U Determinació de la massa del recobriment galvanitzat, segons UNE
37-501 (P - 39)

5,80 2,000 11,60

2 JV2KXX01 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons UNE 37-501 (P - 38)

38,42 2,000 76,84

TOTAL APARTAT 01.12.06.02 88,44

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 07 ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

APARTAT 01 ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

1 JVZZX002 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 43)

528,14 2,000 1.056,28

TOTAL APARTAT 01.12.07.01 1.056,28

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 09 PINTURES

APARTAT 01 PINTURES EN MARQUES VIALS

1 J89ZJ20X U Determinació de la reflectància lluminosa d'una mostra de pintura per
a senyalització, segons la norma MELC 12.97 (P - 22)

152,13 5,000 760,65

2 J89ZF20R U Determinació de l'estabilitat d'una mostra de pintura per a
senyalització, segons la norma UNE 48083 (P - 21)

143,03 5,000 715,15

TOTAL APARTAT 01.12.09.01 1.475,80

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 10 PECES DE PAVIMENT

APARTAT 01 RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ

1 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 27)

88,57 2,000 177,14

2 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 28)

155,24 2,000 310,48

3 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 29)

156,42 2,000 312,84

4 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 30)

92,89 2,000 185,78

TOTAL APARTAT 01.12.10.01 986,24

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 10 PECES DE PAVIMENT

EUR



PCQ

PRESSUPOST Pàg.: 5

APARTAT 02 PAVIMENTS DE PECES

1 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 27)

88,57 3,000 265,71

2 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 28)

155,24 3,000 465,72

3 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 29)

156,42 3,000 469,26

4 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 30)

92,89 3,000 278,67

TOTAL APARTAT 01.12.10.02 1.479,36

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 10 PECES DE PAVIMENT

APARTAT 04 VORADES GRANÍTIQUES

1 J9B15202 U Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític,
segons la norma UNE-EN 1342 (P - 23)

229,85 1,000 229,85

2 J9B16202 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de llambordí granític,
segons la norma UNE-EN 1342 (P - 24)

410,55 1,000 410,55

3 J9B17202 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de
llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342 (P - 25)

195,26 1,000 195,26

4 J9B18201 U Determinació del pes específic d'una mostra de llambordí granític,
segons la norma UNE-EN 1936 (P - 26)

90,09 1,000 90,09

TOTAL APARTAT 01.12.10.04 925,75

OBRA 01 Pressupost PCQ

CAPÍTOL 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SUBCAPÍTOL 12 CABLES

APARTAT 01 CABLES DE BAIXA TENSIÓ

1 JVT31501 U Recepció i assaig de cables de BT i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 40-232, UNE 21-022,
UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE 21-147,
UNE 21-313 (P - 41)

228,87 1,000 228,87

2 JVT31502 U Assaig de combustió, densitat de funs i despreniment d'halògens de
cables BT i emissó d'informe per quadruplicat segons normes UNE
20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE
21-123, UNE 21-143, UNE 21-147, UNE 21-313 (P - 42)

114,44 1,000 114,44

TOTAL APARTAT 01.12.12.01 343,31

EUR
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3.4. RESUM DEL PRESSUPOST 

 



PCQ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: APARTAT Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
APARTAT 01.12.01.02  SÒLS EN REBLERTS LOCALITZATS 489,32
APARTAT 01.12.01.04  TOT-Ú ARTIFICIAL 781,38
APARTAT 01.12.01.06  CAPES GRANULARS PER A ASSENTAMENT DE CANONADES 719,24
SUBCAPÍTOL 01.12.01  TERRES I GRANULATS 1.989,94

APARTAT 01.12.02.02  FORMIGÓ EN MASSA PER A FONAMENTS 521,94
SUBCAPÍTOL 01.12.02  FORMIGONS 521,94

APARTAT 01.12.03.01  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 2.686,89
SUBCAPÍTOL 01.12.03  MESCLES BITUMINOSES 2.686,89

APARTAT 01.12.04.01  BARRES CORRUGADES PER A ARMAT DE FORMIGÓ 343,26
SUBCAPÍTOL 01.12.04  ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES 343,26

APARTAT 01.12.06.01  ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 1.331,10
APARTAT 01.12.06.02  GRAONS PER A POUS DE REGISTRE 88,44
SUBCAPÍTOL 01.12.06  ELEMENTS DE FOSA I ACCESSORIS 1.419,54

APARTAT 01.12.07.01  ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 1.056,28
SUBCAPÍTOL 01.12.07  ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 1.056,28

APARTAT 01.12.09.01  PINTURES EN MARQUES VIALS 1.475,80
SUBCAPÍTOL 01.12.09  PINTURES 1.475,80

APARTAT 01.12.10.01  RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 986,24
APARTAT 01.12.10.02  PAVIMENTS DE PECES 1.479,36
APARTAT 01.12.10.04  VORADES GRANÍTIQUES 925,75
SUBCAPÍTOL 01.12.10  PECES DE PAVIMENT 3.391,35

APARTAT 01.12.12.01  CABLES DE BAIXA TENSIÓ 343,31
SUBCAPÍTOL 01.12.12  CABLES 343,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.228,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL 01.12.01  TERRES I GRANULATS 1.989,94
SUBCAPÍTOL 01.12.02  FORMIGONS 521,94
SUBCAPÍTOL 01.12.03  MESCLES BITUMINOSES 2.686,89
SUBCAPÍTOL 01.12.04  ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES 343,26
SUBCAPÍTOL 01.12.06  ELEMENTS DE FOSA I ACCESSORIS 1.419,54
SUBCAPÍTOL 01.12.07  ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 1.056,28
SUBCAPÍTOL 01.12.09  PINTURES 1.475,80
SUBCAPÍTOL 01.12.10  PECES DE PAVIMENT 3.391,35
SUBCAPÍTOL 01.12.12  CABLES 343,31
CAPÍTOL 01.12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 13.228,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.228,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.12  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 13.228,31

EUR

PCQ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

OBRA 01  Pressupost PCQ 13.228,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.228,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  Pressupost PCQ 13.228,31

13.228,31

EUR
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Annex 13 
Estudi de gestió de residus de la construcción i demolició
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1. JUSTIFICACIÓ I ABAST 

En compliment de l'establert al Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 

2008), es redacta el present Estudi de Gestió de Residus. 

Entre les obligacions que s'imposen al productor, en el Reial decret 105/2008, destaca la 

necessitat d'incloure en el Projecte de Construcció un Estudi de Gestió dels residus de 

construcció i demolició (RCD) amb el contingut mínim descrit en l'article 4.1.a) que inclourà 

almenys el següent contingut: 

 Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus 

de construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conforme a la llista 

europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 

publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus, o norma que la substitueixi.  

 Les mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecto del projecte.  

 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació al fet que es destinaran els 

residus que es generaran en l'obra.  

 Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment 

per part del posseïdor dels residus. 

 Els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació 

i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de 

l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les 

característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la 

Direcció facultativa de l'obra.  

 Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en 

relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de 

gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra.  

 Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que 

formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  

El productor dels residus vetllarà pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant 

la prevenció dels residus d'obra, la reutilització, reciclat, i altres formes de valoració, 

assegurant sempre el tractament adequat per assegurar el desenvolupament sostenible de 

l'activitat de construcció.  

El contractista haurà de presentar al promotor un Pla de Gestió dels RCD que es van a 

generar en l'obra, amb el contingut previst en l'article 4.1 i 5 del RD 105/2008. Aquest Pla es 

basarà en les descripcions i contingut de l'Estudi de Gestió de Residus del projecte i haurà de 

ser aprovat pel Director d'obra i acceptat pel promotor, Una vegada acceptat passarà a 

formar part dels documents contractuals d'obra. 

En el cas que el posseïdor (contractista) dels RCD no procedeixi a gestionar-los per si mateix, 

estarà obligat a lliurar-los a un gestor autoritzat amb l'aportació de la documentació, 

certificats i obligacions que determina l'article 5.3. del RD 105/2008. 

2. MARC LEGISLATIU 

Per a la redacció del present estudi s'ha tingut en consideració la legislació vigent en matèria 

de gestió de residus que s'indica a continuació. 

2.1. Estatal 

Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la llei 

2071986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

Ordre de 13 d'octubre de 1989, per la qual es determinen els mètodes de caracterització de 

residus tòxics i perillosos. 

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 

medi ambient produïda per l'amiant. 

Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos. 

Reial decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a l'execució de la 

llei 20/1996, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant reial 

decret 833/1998 de 20 de juliol. 

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus. 

Reial decret 782/1998, de 30 d'abril pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i 

execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos. 
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Ordre de 13 de juny de 1990, per la qual es modifica l'apartat setzè, 2, i l'annex II de l'ordre 

de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la gestió d'olis usats. 

Ordre /2000,  de 25 d'octubre de 2000,  Modifica annex 1 del Reial decret 45/1996, que 

regula aspectes relacionats amb piles i acumuladors que continguin matèries perilloses, i 

annex i del Reial decret 1406/1989, que imposa limitis a comercialització i ús de substàncies i 

preparats perillosos. 

Reial decret 1481/2001, de 27 de. Desembre, pel qual es regula l'eliminació. De residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Reial decret 208/2005, de 25 de febrer de 2005,  Sobre Aparells elèctrics i electrònics i la 

gestió dels seus Residus. 

Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclat i valorització 

establerts en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus i Envasos i pel qual es 

modifica el Reglament per al seu desenvolupament i execució, aprovat pel Reial decret 

782/1998, de 30 d'abril. 

Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats. 

Reial decret 106/2008,  d'1 de febrer de 2008,  Sobre Piles i Acumuladors i la Gestió 

Ambiental dels seus Residus. 

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 

Reial decret 975/2009,  de 12 de juny de 2009,  Sobre gestió dels residus de les indústries 

extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres. 

Reial decret 1304/2009,  de 31 de juliol de 2009,  Es modifica el Reial decret 1481/2001, de 

27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

Reial decret 943/2010,  de 23 de juliol de 2010,  Es modifica el Reial decret 106/2008, d'1 de 

febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. 

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

2.2. Autonòmica (Catalunya) 

Decret 64/1982, de 9 de març, sobre reglamentació parcial del tractament de deixalles i 

residus. 

Ordre /1988, de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació 

dels oli usats. 

Decret 34/1996, de 9 de gener de 1996, aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 1/1997, de 07 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig dels residus en 

dipòsits controlats. 

Decret 92/1999, de 5 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 93/1999, de 6 d'abril de 1999, sobre procediments de Gestió de residus. 

Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la Disposició Tercera del Decret 93/1999, de 

6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, S'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Decret 69/2009, de 28 d'abril de 2009, S'estableixen els criteris i els procediments d'admissió 

de residus en els dipòsits controlats. 

Decret 89/2010,  de 29 de juny de 2010,  S'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
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2.3. Local (Municipi Barcelona) 

Medi ambient urbà de Barcelona BOPB-02-05-2011 amb modificació BOPB 28-04-2014.  

Reglament regulador d’aigües residuals del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 

Besòs. 

Reglament regulador dels abocaments residuals en l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

3. DEFINICIONS  

3.1. Àmbit d’aplicació  

L'àmbit d'aplicació del Reial decret 105/2008 (article 3) per a aquest projecte són els residus 

de construcció i demolició definits en l'article 2, amb excepció de les terres i pedres no 

contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, en una obra 

diferent o en una activitat de restauració, condicionament o farcit, sempre que pugui 

acreditar-se de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

3.2. Definicions 

La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, defineix els següents 

conceptes que són d'interès per a la realització del present Annex: 

Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o 

l'obligació de rebutjar. 

Residus domèstics: residus generats en les llars com a conseqüència de les activitats 

domèstiques. Es consideren també residus domèstics els similars als anteriors generats en 

serveis i indústries. S'inclouen també en aquesta categoria els residus que es generen en les 

llars d'aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors, mobles i estris així com    els 

residus i enderrocs procedents d'obres menors de construcció i reparació domiciliària. 

Tindran la consideració de residus domèstics els residus procedents de neteja de vies  

públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, els animals domèstics morts i els 

vehicles abandonats. 

Residus comercials: residus generats per l'activitat pròpia del comerç, a l'engròs i al detall, 

dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així com de la resta del 

sector serveis. 

Residus industrials: residus resultants dels processos de fabricació, de transformació, 

d'utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per l'activitat industrial, 

excloses les emissions a l'atmosfera regulades en la Llei 34/2007, de 15 de novembre. 

Residu perillós: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses  

enumerades  en l'annex  III, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb 

l'establert en la normativa europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya sigui 

part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

Olis usats: tots els olis minerals o sintètics, industrials o de lubricació, que hagin deixat de 

ser aptes per a l'ús originalment previst, com els olis usats de motors de combustió i els olis 

de caixes del canvi, els olis lubrificants, els olis per a turbines i els olis hidràulics. 

Biorresidu: residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentosos i de cuina 

procedents de llars, restaurants, serveis de restauració colꞏlectiva i establiments de venda al 

detall; així com, residus comparables procedents de plantes de processat d'aliments. 

Prevenció: conjunt de mesures adoptades en la fase de concepció i disseny, de producció, 

de distribució i de consum d'una substància, material o producte, per reduir: 

 La quantitat de residu, fins i tot mitjançant la reutilització dels productes o l'allargament 

de la vida útil dels productes. 

 Els  impactes  adversos  sobre  el  medi ambient i la salut humana dels residus 

generats, incloent l'estalvi en l'ús de materials o energia. 

 El contingut de substàncies nocives en materials i productes. 

Productor de residus: qualsevol persona física o jurídica l'activitat de la qual produeixi  

residus (productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de 

tractament previ, de barreja o d'un altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de 

composició d'aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i 

inspecció en les instalꞏlacions frontereres es considerarà productor de residus al representant 

de la mercaderia, o bé a l'importador o exportador de la mateixa. 
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Posseïdor de residus: el productor de residus o una altra persona física o jurídica que 

estigui en possessió de residus. 

Negociant: tota persona física o jurídica que actuï per compte propi en la compra i posterior 

venda de residus, inclosos els negociantes que no prenguin possessió física dels residus. 

Agent: tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus per 

encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguin possessió física dels residus 

Gestió de residus: la recollida, el transport i tractament dels residus, inclosa la vigilància 

d'aquestes operacions, així com el manteniment posterior al tancament dels abocadors, 

incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent. 

Gestor de residus: la persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització 

o comunicació que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, 

sigui o no el productor dels mateixos. 

Recollida: operació consistent en l'apilament de residus, inclosa la classificació i 

emmagatzematge inicials per a el seu transport a una instalꞏlació de tractament. 

Recollida separada: la recollida en la qual un flux de residus es manté per separat, segons 

el seu tipus i naturalesa, per facilitar un tractament específic. 

Reutilització: qualsevol operació mitjançant la qual productes o components de productes 

que no siguin residus s'utilitzen de nou amb la mateixa finalitat per la qual van ser concebuts. 

Tractament: les operacions de valorització o eliminació, inclosa la preparació anterior a la 

valorització o eliminació. 

Valorització: qualsevol operació el resultat principal de la qual sigui que el residu serveixi a 

una finalitat útil en substituir a altres materials, que d'una altra manera s'haurien utilitzat per 

complir una funció particular, o que el residu sigui preparat per complir aquesta funció en la 

instalꞏlació o en l'economia en general. En l'annex II es recull una llista no exhaustiva 

d'operacions de valorització. 

Preparació per a la reutilització: l'operació de valorització consistent en la comprovació, 

neteja o reparació, mitjançant la qual productes o components de productes que s'hagin 

convertit en residus es preparen perquè puguin reutilitzar-se sense cap altra transformació 

prèvia. 

Reciclat: tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus són 

transformats de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original 

com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació del material orgànic, però no la 

valorització energètica ni la transformació en materials que es vagin a usar com a 

combustibles o per a operacions de farcit. 

Regeneració d'olis usats: qualsevol operació de reciclat que permeti produir olis de base 

mitjançant el refinat d'olis usats, en particular mitjançant la retirada dels contaminants, els  

productes de l'oxidació i els additius que continguin aquests olis. 

Eliminació: qualsevol operació que no sigui la valorització, fins i tot quan l'operació tingui 

com a conseqüència secundària l'aprofitament de substàncies o energia. En l'annex I es 

recull una llista no exhaustiva d'operacions d'eliminació. 

Millors tècniques disponibles: les millors tècniques disponibles tal com es defineixen en 

l'article 3, apartat ñ), de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 

contaminació. 

Sòl  contaminat:  aquell  que les seves  característiques  han  estat  alterades negativament  

per la presència de components químics de caràcter perillós procedents de l'activitat  humana, 

en concentració tal que comporti un risc inacceptable per a la salut humana o el medi 

ambient, d'acord amb els criteris i estàndards que es determinin per el Govern, i així  es hagi 

declarat mitjançant resolució expressa. 

Compost: esmena orgànica obtinguda a partir del tractament biològic aerobi i termòfil de 

residus biodegradables recollits separadament. No es considerarà compost el material 

orgànic obtingut de les plantes de tractament mecànic biològic de residus barrejats, que es 

denominarà material bioestabilitzat. 
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A més de les definicions incloses en la Llei 10/1998, el Reial decret 105/2008 defineix els 

següents conceptes: 

Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la 

definició de “Residu” inclosa en l'article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, es generi en una 

obra de construcció o demolició. 

Residu inert: aquell residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres 

matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del 

medi ambient o perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de 

contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular 

no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

Obra de construcció o demolició: l'activitat consistent en: 

 La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d'un bé immoble, tal com 

un edifici, carretera, port, aeroport, ferrocarril, canal, presa, instalꞏlació esportiva o 

d'oci, així com qualsevol un altre anàleg d'enginyeria civil. 

 La realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del subsòl, 

tals com a excavacions, injeccions, urbanitzacions o altres anàlegs, a exclusió 

d'aquelles activitats a les quals sigui aplicable la Directiva 2006/21/CE del Parlament 

Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre la gestió dels residus d'indústries 

extractives.  

Es considerarà part integrant de l'obra tota instalꞏlació que doni servei exclusiu a la mateixa, i 

en la mesura en què el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l'execució de l'obra o al 

final de la mateixa, tals com: plantes de matxuqueig, plantes de fabricació de formigó, grava-

ciment o solc-ciment, plantes de prefabricats de formigó, plantes de fabricació de barreges 

bituminoses, tallers de fabricació d'encofrats, tallers d'elaboració de ferralla, magatzems de 

materials i magatzems de residus de la pròpia obra i plantes de tractament dels residus de 

construcció i demolició de l'obra. 

Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o demolició en un 

domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i escassa 

entitat constructiva i econòmica, que no suposi alteració del volum, de l'ús, de les 

instalꞏlacions d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals, i que no precisa de projecte signat 

per professionals titulats. 

Productor de residus de construcció i demolició: La persona física o jurídica titular de la 

llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles obres que no 

precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona 

física o jurídica titular del ben immoble objecto d'una obra de construcció o demolició.  

La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de barreja o d'un altre tipus, 

que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  

L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de 

construcció i demolició.  

Posseïdor de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui en 

el seu poder els residus de construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de 

residus. En tot cas, tindrà la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que 

executi l'obra de construcció o demolició, tals com el constructor, els subcontractistes o els 

treballadors autònoms. En tot cas, no tindran la consideració de posseïdor de residus de 

construcció i demolició els treballadors per compte d'altri.  

Tractament previ: procés físic, tèrmic, químic o biològic, inclosa la classificació, que canvia 

les característiques dels residus de construcció i demolició reduint el seu volum o la seva 

perillositat, facilitant la seva manipulació, incrementant el seu potencial de valorització o 

millorant el seu comportament en l'abocador. 

El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus de Catalunya, defineix els següents conceptes. 

Residu: qualsevol substància o objecte del que el seu posseïdor o la seva posseïdora es 

desprengui o tingui la intenció o l'obligació de desprendre's. 

Persona productora: qualsevol persona, física o jurídica, l'activitat de la qual produeixi 

residus com a productor o productora inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï 
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operacions de tractament previ, de barreja o d'un altre tipus que ocasionin un canvi de 

naturalesa o de composició d'aquests residus 

Persona posseïdora: la persona productora dels residus o la persona física o jurídica que 

els tingui en possessió i no tingui la condició de gestor o gestora de residus. 

Gestió: la recollida, el transport, el magatzematge, la valorització, l'eliminació i la 

comercialització dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la vigilància dels 

llocs de descàrrega després de la seva clausura o tancament. No es considera gestió de 

residus l'operació de reciclatge en l'origen dels residus que es reincorporen al procés 

productiu que els ha generat. 

Rebuig: residus o fraccions no valoritzables. 

Valorització: qualsevol dels processos enumerats per l'annex II.B de la Decisió de la 

Comissió 96/350/CEE, de 24 de maig, per la qual s'adapten els annexos II.A i II.B de la 

Directiva 75/442/CEE, relativa als residus, i publicats en l'annex 1.B de l'Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. g) Eliminació: qualsevol dels processos 

enumerats per l'annex II.A de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE i publicats en l'annex 1.A 

de l'Ordre MAM/304/2002. 

Recollida: l'operació consistent a recollir, classificar o agrupar residus per transportar-los. 

Transport: l'operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes de 

reciclatge, tractament o eliminació. 

Magatzematge: l'operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions de 

reciclatge, tractament o eliminació. 

Comercialització: l'operació de venda o transferència de subproductes i matèries o 

substàncies recuperades per reincorporar-les al procés productiu. 

Residus municipals: residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i 

els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per la seva 

naturalesa o composició es poden assimilar als quals es produeixen en aquests llocs o 

activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la 

neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics 

morts; els mobles, els utensilis i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocaments 

procedents d'obres menors i reparació domiciliària. 

Subproductes: els residus que es poden utilitzar directament com a matèries primeres 

d'altres produccions o com a substitut de productes comercials i que són recuperables sense 

necessitat de sotmetre'ls a operacions de tractament. 

Reciclatge: les operacions de recuperació dels productes o substàncies contingudes en els 

residus. 

Tractament: l'operació o conjunt d'operacions de canvi de característiques físiques, 

químiques o biològiques d'un residu amb la finalitat de reduir o neutralitzar les substàncies 

perilloses que conté, recuperar matèries o substàncies valoritzables, facilitar l'ús com a font 

d'energia o afavorir l'eliminació. 

Dipòsit controlat: la instalꞏlació d'eliminació dels residus que s'utilitza per a la seva 

deposició controlada en la superfície o sota terra. 

Deixalleria: el centre de recepció i magatzematge, selectius, de residus municipals que no 

són objecte de recollida domiciliària. 

Residus comercials: residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a 

l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a 

aquesta categoria, a l'efecte de la gestió, us residus originats en la indústria que tenen la 

consideració d'assimilables als municipals d'acord amb el que estableix aquesta Llei. 

Centre de recollida i transferència: instalꞏlació en la qual es descarreguen i 

emmagatzemen els residus per transportar-los a un altre lloc per a la seva valorització o 

eliminació, amb o sense agrupament previ. 

Residus industrials: materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, 

de transformació, d'utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora 
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dels quals té voluntat de desprendre's i que, d'acord amb aquesta Llei, no puguin ser 

considerats residus municipals. 

Valorització material: qualsevol procediment, inclòs el reciclatge, que permet l'aprofitament 

dels recursos continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus com a font d'energia. 

4. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA I METODOLOGIA  

La documentació utilitzada per a l'elaboració del present Estudi de Gestió de Residus de 

Construcció i Demolició és la que s'indica a continuació:  

 Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

 Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició (II PNRCD). Esborrany. 

 “Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya” (PROGROC). 

Agència de Residus de Catalunya. 

 Guia d'aplicació del Decret 201/1994, regulador d'enderrocs i altres residus de 

construcció. Generalitat de Catalunya. Novembre de 2003. 

 Manual de minimització i gestió de residus en les obres de construcció de demolició. 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Agost 2000. 

5. GESTIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS 

L'objectiu és la recollida, gestió i emmagatzematge de forma selectiva i segura, dels residus i 

deixalles sòlides o líquids, per evitar la contaminació dels sòls i de les aigües superficials o 

subterrànies durant la fase de construcció.  

D'aquesta manera es permetrà el seu trasllat a plantes de reciclat o de tractament, i en 

alguns casos, la seva reutilització en la pròpia obra. 

5.1. LEGISLACIÓ APLICABLE 

Tots els residus generats en l'obra hauran de ser lliurats a un gestor de residus autoritzat per 

a la seva valorització o eliminació, segons l'establert en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 

residus i sòls contaminats. 

5.2. SISTEMA DE PUNTS NETS 

S'entén per punts nets aquelles zones d'emmagatzematge temporal de residus, deixalles, 

aigües brutes o similars. 

Els punts nets són dissenyats concordes amb l'objectiu d'un emmagatzematge selectiu i 

segur de materials sobrants i aigües residuals. 

Per a cada punt net es defineix una zona d'influència i, si escau, s'organitza el corresponent 

servei de recollida amb periodicitat suficient (diari, setmanal, etc.) i comptaran amb una 

senyalització pròpia. 

Les zones d'influència abasten el conjunt de l'obra en activitat. En cadascuna s'assenyalen 

els punts de recollida en nombre i distància suficients per facilitar la utilització dels punts nets 

i facilitar el transport fins a ells. 

Al final de la vida útil de cada punt net, o al final de l'obra, es procedirà a la restauració de les 

àrees utilitzades amb els mateixos criteris de qualitat aplicats a la resta de les zones. 

Segons l'establert en l'article 18 de la Llei 22/2011, la durada de l'emmagatzematge dels 

residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos anys quan es destinin a 

valorització i a un any quan es destinin a eliminació.  

5.3. PUNTS NETS PER A RESIDUS SÒLIDS 

En el cas de residus sòlids, el sistema de punts nets consisteix en un conjunt de contenidors, 

alguns amb capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de residu. Cadascun 

d'aquests defineix una zona d'acció o influència on es distribueixen, uniformement i segons 

els requeriments de l'obra, un nombre suficient de grups de dipòsits menors (punts de 

recollida). La recollida dels residus acumulats en els punts de recollida i el seu trasllat als 

punts nets és a càrrec de personal i mitjans específics per a aquesta tasca (servei de 

recollida). 

El correcte funcionament d'aquest sistema inclou una minuciosa neteja al final de l'obra de 

tota l'àrea afectada. 
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 Contenidors 

Els contenidors són seleccionats en funció de la classe, grandària i pes del residu considerat, 

les condicions d'aïllament requerides i la mobilitat prevista del mateix. 

En principi s'escull el material de cada contenidor depenent de la classe de residu, el volum i 

les condicions d'aïllament desitjables. 

Segons la mobilitat es distingeixen dues classes de contenidors; aquells localitzats en els 

punts nets, majors i poc movibles; i aquells altres situats en els punts de recollida, de menor 

grandària i major mobilitat. Probablement, la major part dels contenidors podran seleccionar-

se entre aquells dissenyats per als residus urbans. 

El correcte funcionament del sistema de punts nets aconsella la distinció visual dels 

contenidors segons el tipus de residu. Per a això es colꞏlocaran contenidors de diferents 

colors, de tal manera que colors iguals indiquin residus de la mateixa classe. A continuació 

es proposa el sistema de colors a seguir per als diferents contenidors: 

COLOR DEL CONTENIDOR RESIDU 

Verd Vidre 

Blau Paper i cartró 

Groc Envasos i plàstics 

Vermell Residus orgànics 

Negre Resta 

Marró Fusta 

Rosa Piles alcalines i piles de botó

Gris Inerts 

Independentment del tipus de residu, el fons i els laterals dels contenidors seran 

impermeables, podent ser oberts o estancs. 

5.4. LOCALITZACIÓ DELS PUNTS NETS 

S'assenyala de forma orientativa la següent distribució de contenidors, segons la seva 

localització: 

Parc de maquinària 

Dipòsits estancs preparats per a residus tòxics (varis). 

Contenidor estanc sobre terrè preparat per a recipients metàlꞏlics. 

Contenidor estanc per a embalatges i recipients plàstics. 

Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró. 

Contenidor estanc per a recipients de vidre. 

Contenidor obert per a fustes. 

Contenidors estanc preparats per a inerts. 

Oficines  

Contenidor estanc per a embalatges i recipients plàstics i metàlꞏlics. 

Contenidor estanc per a paper i cartró. 

Contenidor estanc per a recipients de vidre. 

Contenidor estanc per a restes orgàniques. 

Contenidor tancat per a piles alcalines i piles de botó. 

El desenvolupament de l'obra aconsellarà l'ampliació de contenidors o la retirada d'alguns 

d'ells. 

5.5. PUNTS DE RECOLLIDA 

Es denomina punt de recollida al grup de contenidors que, estratègicament situat, faciliti la 

recollida selectiva dels residus generats en l'obra. Els punts de recollida no són permanents. 

La seva localització dependrà de les diferents zones del projecte en activitat. 

En termes generals cada punt de recollida disposarà d'un contenidor diferent per a cadascun 

dels següents materials: paper i cartró, vidre, metalls lleugers, plàstics i envasos. 
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Els contenidors són de tipus urbà, de fàcil descàrrega, i estan estratègicament localitzats a 

les zones freqüentades i en punts que permetin el pas al camió de recollida. 

Els altres tipus de residus són segurament infreqüents en àrees diferents de les preparades a 

aquest efecte: olis, grasses i altres derivats del petroli al parc de maquinària, etc. En 

situacions imprevistes i inevitables, se solꞏlicitarà la colꞏlaboració, en la mesura del possible, 

del personal implicat i, en cas necessari, l'ajuda del servei de recollida. 

5.6. SERVEI DE RECOLLIDA 

Existirà un servei de recollida periòdic i selectiu. La determinació del torn de recollida més 

convenient dependrà de les condicions particulars de l'obra i del moment d'operació, així com 

de la localització dels punts nets abans descrits. 

Independentment del servei de recollida normal, el Contractista preveurà els mitjans i 

personal necessari per a la recollida, emmagatzematge, tractament i/o transport a abocador o 

localització definitiva, d'aquells materials sobrants que, pel seu pes, grandària o perillositat, 

no estiguin a l'abast del servei de recollida. 

6. GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS 

6.1. LEGISLACIÓ APLICABLE 

El Contractista de l'obra haurà de solꞏlicitar autorització administrativa com a activitat 

productora de residus perillosos, atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya, i concertar 

amb un Gestor de Residus, la correcta gestió de recollida, transport i tractament dels residus 

generats en l'obra. 

Atenent a l'article 21 de la Llei 10/1998 de Residus, les obligacions principals dels productors 

de residus perillosos són les següents: 

 Separar adequadament i no barrejar els residus perillosos, evitant particularment 

aquelles barreges que suposin un augment de la seva perillositat o dificultin la seva 

gestió. 

 Envasar i etiquetar els recipients que continguin residus perillosos en la forma que 

reglamentàriament es determini. 

 Portar un registre dels residus perillosos produïts o importats i destinació dels 

mateixos. 

 Subministrar a les empreses autoritzades per dur a terme la gestió de residus la 

informació necessària per al seu adequat tractament i eliminació. 

 Presentar un informe anual a l'Administració  pública competent, en el qual s'hauran 

d'especificar, com a mínim, quantitat de residus perillosos produïts o importats, 

naturalesa dels mateixos i destinació final. 

 Informar immediatament a l'Administració  pública competent en cas de desaparició, 

pèrdua o fuita de residus perillosos. 

Aquestes obligacions estan desenvolupades en els articles 13 al 22 del Capítol II del Reial 

decret 833/1988 i la seva modificació del Reial decret 952/1997, relatius a les “Obligacions 

dels productors”. 

El responsable de medi ambient s'assegurarà del compliment de les condicions definides 

amb anterioritat. 

6.2. SEPARACIÓ 

Les condicions d'emmagatzematge dels residus especials es troben recollides en el Reial 

decret 833/1998, el qual estableix un període màxim d'emmagatzematge de sis mesos, i 

sempre en contenidors que compleixin unes estrictes mesures de seguretat. 

Per simplificar els mètodes de recollida i control es realitzarà agrupacions entre residus 

homogenis. Les diferents classes de residus perillosos que poden aparèixer en les obres 

seran en forma general els següents: 

Olis usats 

Líquids hidràulics 

Filtres d'oli 

Dissolvents 

Desengreixats 

Refrigerants i anticongelants 

Bateries 
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Aquestes agrupacions deuen ser descrites detalladament en la informació que es remeti  

l'Agència de Residus de Catalunya per obtenir l'Autorització o Inscripció en el Registre que 

procedeixi com a activitat generadora de residus perillosos. 

6.3. ENVASAT 

L'article 13 del Reial decret 833/1988 tracta de l'envasament de residus tòxics i perillosos. 

Els envasos i els seus tancaments estaran concebuts i realitzats de manera que s'eviti 

qualsevol pèrdua de contingut i construïts amb materials no susceptibles de ser atacats pel 

contingut ni de formar amb aquest combinacions perilloses. 

Els envasos i els seus tancaments seran sòlids i resistents per respondre amb seguretat a les 

manipulacions necessàries i es mantindran en bones condicions, sense defectes estructurals 

i sense fugides aparents. 

Els recipients destinats a envasar residus tòxics i perillosos que es trobin en estat de gas 

comprimit, liquat o dissolt a pressió, compliran la legislació vigent en la matèria. 

L'envasament i emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos es farà de manera que s'eviti 

generació de calor, explosions, ignicions, formació de substàncies tòxiques o qualsevol 

efecte que augmenti la seva perillositat o dificulti la seva gestió. 

Les instruccions detallades de com preparar els residus tòxics per al transport es troben 

associades a la reglamentació en vigor sobre Mercaderies Perilloses.  

Es pot aprofitar recipients que van contenir les matèries primeres originals que donen lloc al 

residu o el mateix residu, sempre que s'eviti la barreja amb algun residu o substància d'una 

altra naturalesa que pugui causar una evolució perillosa de calor o gas, produir substàncies 

corrosives o generar explosions o inflamacions. 

6.4. ETIQUETATGE 

Els recipients que emmagatzemin residus perillosos seran classificats i s'etiquetaran de 

forma clara, tal com s'especifica en l'article 14 del Reial decret 833/1988. L'etiqueta tindrà 

una mesura mínima de 10 X 10 cm i inclourà el següent: 

 Codi d'identificació del residu. 

 Nom, adreça i telèfon del titular del residu. 

 Data d'envasament  

 Naturalesa i risc que presenten els residus a través de pictogrames 

El material de l'etiqueta serà de paper amb plastificació exterior. Les lletres seran negres en 

fons blanc i els pictogrames amb el dibuix negre i el fons groc-ataronjat. 

 

Figura 1. Pictogrames d'indicadors de risc dels residus perillosos 

Els olis usats i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es 

disposaran en bidons adequats i etiquetatges, segons l'article 5 del Reial decret 679/2006, de 

2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats i es concertarà, amb una 

empresa gestora de residus degudament autoritzada, la correcta gestió de recollida, transport 

i tractament de residus (olis usats, grasses, bidons, etc.). 

6.5. EMMAGATZEMAT 

Les característiques de la zona triada per a la ubicació dels residus especials seran les 

següents: 

 Posseirà una teulada per evitar la radiació solar i l'aigua. 
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 La zona d'emmagatzematge estarà totalment separat de la xarxa de sanejament per 

evitar la seva contaminació. 

 Posseirà un tancament perimetral i tindrà un accés restringit. 

 La distància entre el tancament i el sostre serà entre 70 i 120 cm per permetre una 

bona ventilació interior. 

 El recinte posseirà una bona ventilació i estarà allunyat de fonts de calor i circuits 

elèctrics. 

 El sòl serà estanc en un lloc tancat o en l'exterior amb un sistema de recollida de 

lixiviats. 

 Els residus especials estaran en contenidors totalment tancats per evitar 

evaporacions. 

 Els residus líquids es localitzaran en dipòsits de repetició per evitar accidents. 

Aquests han de poder contenir un volum equivalent al màxim entre el dipòsit de major volum i 

el 10% del volum total emmagatzemat, condició establerta per a emmagatzematge de 

residus perillosos en dipòsits fixos o en qualsevol altre tipus d'envàs. Aquests sistemes de 

recepció de possibles fugides disposaran a més de l'equip de bombament necessari per a la 

seva recollida i emmagatzematge. 

Aquestes àrees d'emmagatzematge hauran de ser diferenciades per a cada tipologia de 

residu perillós, especialment en el cas d'incompatibilitat físic-química i per evitar barreja de 

residu valoritzables amb aquells que puguin dificultar la seva valorització en cas 

d'abocaments o situacions accidentals. 

El termini màxim d'emmagatzematge serà de 6 mesos en les instalꞏlacions dels productors 

de residus perillosos.  

6.6. REGISTRE  

Es portarà un registre de control de la gestió i emmagatzematge de residus perillós, que com 

a mínim tindrà el contingut que estableix l'Article 17 del Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, 

modificat pel Reial decret 952/1997, de 20 de juny, sobre "Contingut del Registre": 

 Origen dels residus, indicant si aquests procedeixen de generació pròpia o 

d'importació. 

 Quantitat, naturalesa i codi d'identificació dels residus segons l'annex I. 

 Data de cessió dels mateixos. 

 Data i descripció dels pre-tractaments realitzats, si escau. 

 Data d'inici i finalització de l'emmagatzematge temporal, si escau. 

 Data i nombre de la partida aranzelària en cas d'importació de residus tòxics i 

perillosos. 

 Data i descripció de les operacions de tractament i eliminació en cas de productor 

autoritzat a realitzar operacions de gestió in situ. 

 Freqüència de recollida i mitjà de transport. 

 Lliurament a gestor autoritzat. 

El productor d'un residu tòxic i perillós, abans del seu trasllat des del lloc d'origen fins a una 

instalꞏlació de tractament o eliminació, haurà d'explicar, com a requisit imprescindible, amb 

un compromís documental d'acceptació per part del gestor. 

El productor haurà de cursar al gestor una solꞏlicitud d'acceptació per aquest últim dels 

residus a tractar, que contindrà, a més de les característiques sobre l'estat dels residus, les 

dades següents: 

 Identificació segons annex i RD 833/1988 i el codi CER per Resolució de 17/11/98. 

 Propietats físic-químiques 

 Composició química  

 Volum i pes  

 El termini de recollida dels residus 

Així mateix, haurà d'emplenar els documents de control i seguiment dels residus tòxics i 

perillosos des del lloc de producció fins als centres de recollida, tractament o eliminació. 

En cas de desaparició, pèrdua o fuita de residus tòxics i perillosos, es comunicarà, de forma 

immediata, a l'Agència  de Residus de Catalunya, i per la seva mediació a la Direcció general 

del Medi ambient del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, sense perjudici de les 

obligacions que es derivin del compliment de l'article 5 del RD 833/1988. 
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6.7. CANVIS D'OLI 

Els canvis d'oli i altres operacions de manteniment de la maquinària es realitzaran a la zona 

d'instalꞏlacions auxiliars, en una zona especialment condicionada per a això o en tallers o 

estacions de greixatge autoritzats. 

Els residus d'oli s'han d'emmagatzemar en condicions satisfactòries, evitant barreges, fins a 

la seva recollida per un gestor autoritzat prèvia comprovació de les característiques, qui 

s'encarregarà de la correcta gestió de recollida, transport i tractament de residus. En general, 

els residus líquids seran emmagatzemats en recipients estancs sobre solera impermeable de 

forma provisional fins a la seva evacuació, havent-se de projectar aquestes àrees allunyades 

de zones ambientalment sensibles. En particular, s'evitaran els efluents incontrolats 

procedents de l'emmagatzematge de combustibles i productes de manteniment de la 

maquinària. Així mateix, els quitrans i altres restes de materials procedents de la construcció 

de fermes seran gestionats conformi la seva caracterització. 

7. IDENTIFICACIÓ I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

Segons l'establert en el Reial decret 105/2008, a continuació s'inclou el llistat dels residus es 

generaran durant l'obra. 

L'inventari s'ha realitzat a partir de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 

publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, i 

a partir de la Decisió de la Comissió de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 

94/3/CE per la qual s'estableix una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de l'article 

1 de la Directiva 75/442/CEE del Consell relativa als residus i a la Decisió 94/904/CE del 

Consell per la qual s'estableix una llista de residus perillosos en virtut de l'apartat 4 de l'article 

1 de la Directiva 91/689/CEE del Consell relativa als residus perillosos. 

7.1. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra  i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor donis de l'1 de 

gener de 2002. Amb el nou Catàleg s’estableix quins residus han de ser considerats como 

perillosos (especials). En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació des tres xifres.  

D'altra banda, la codificació del Catàleg de Residus de Catalunya (CRC, que té el mateix 

format que el Catàleg Europeu, encara que no tenen per què coincidir) segueix sent vigent 

per determinar la correcta gestió que ha de tenir cada un o de  l os residus (valorització, 

tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l'aplicació del nou  CER, 

com és el cas de la seva classificació. 

7.1.1. Residus principals de la construcció i demolició segons el CER 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartó. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, estos residus s’inclouen en els següents grups: 

7.1.2. Residus no especials 

(17) Residus  de construcció i enderroc 

ENDERROCS: 

 17 01 01 Formigó 

 17 01 02 Maons 

 17 01 03 Teules i materials ceràmics 

 17 02 02 Vidrio 

 17 05 04 Terra i pedres diferents de las especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

 17 02 01 Fusta 
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PLÀSTIC: 

 17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

 17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges)  

 17 04 01 Coure, bronze, llautó 

 17 04 02 Alumini 

 17 04 04 Zinc 

 17 04 05 Ferro i acero 

 17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

7.1.3. Residus Especials 

(17) Residus  de construcció i enderroc 

 17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

 17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que contenen PCB, revestiments de sòl mitjançant resines que contenen 

PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

 17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que 

contenen la substàncies perilloses. 

 17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes. 

 17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substancies 

perilloses. 

 17 08 01 Materials de construcció mitjançant guix contaminat amb substàncies 

perilloses. 

 17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant. 

 17 06 03 Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

 17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

 17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

 17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

 17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses. 

 17 04 09 Residus metàl•lics contaminats amb substàncies perilloses. 

 17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substancies 

perilloses. 

 17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla..  

 17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

7.1.4. Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 
17 del CER 

RESTES VEGETALS:   

El CER no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció i 

Demolició. Igualment, en el capítol 02 del CER s’inclouen els residus de silvicultura, 

equivalents als restos vegetals. 

 02 01 07          Residus de silvicultura.  

A més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats, como són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el CER, aquests residus s'inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 

no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es considerin como RESIDUS NO ESPECIALS. 

7.1.5. Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 
del CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d'olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 

19) 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

  14    Estudi de gestió de residus

 

Z

(02) Residus de l'agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d'aliments.  

 02 01  Residus de l'agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i 

pesca.  

 02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Es tracta de RESIDUS ESPECIALS, i com a tals hauran de tenir un tractament específic. 

7.2. ESTIMACIÓ DE RESIDUS GENERATS 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 

generin en obra, a part de l'obtingut específicament de les unitats d’obra de demolicions i 

moviments de terres. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l'apartat anterior del present annex. 

Segons l’article 4 del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició, s'ha d'estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en un Estudi de Gestió de Residus. 

L'estimació del volum de residus de construcció en l'obra s’ha realitzat a partir dels imports 

econòmics dels subcapítols d'obra considerats al pressupost d’execució de les obres. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerant el següent: 

 La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera 
per a cada subcapítol. 

 Factor conversió (Fc): factor de conversió de quantitat (t) per unitat d’euro. 

 Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix 
aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

 Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada 
pel contractista. 

 Per calcular la quantitat de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de 
conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels 
residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 135.891,90 _ _ _ _ 0,0003 40,77 _ _ 0,00004 5,44
Subcapítol VORADES, I RIGOLES 14.191,92 _ _ _ _ 0,0003 4,26 _ _ 0,00004 0,57
Subtotal 150.083,82 45,03 6,00

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol CLAVEGUERAM 12.557,54 0,0002 2,51 _ _ 0,0002 2,51 _ _ 0,00004 0,50
Subtotal 12.557,54 2,51 2,51 0,50

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol AIGUA POTABLE 161.746,41 0,0001 16,17 _ _ 0,0002 32,35 _ _ _ _
Subtotal 161.746,41 16,17 32,35

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ 32.494,59 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 1,30
Subtotal 32.494,59 1,30

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol TELECOMUNICACIONS TELEFONICA 75.430,27 _ _ _ _ 0,0003 22,63 0,0001 7,54 0,00004 3,02
Subcapítol IMI 25.575,09 _ _ _ _ 0,0003 7,67 0,0001 2,56 0,00004 1,02
Subtotal 101.005,36 30,30 10,10 4,04

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SEMAFORITZACIÓ 5.960,74 _ _ _ _ 0,0003 1,79 0,0001 0,60 0,00004 0,24
Subcapítol MOBILIARI URBÀ 1.964,92 _ _ _ _ 0,0003 0,59 0,0001 0,20 0,00004 0,08
Subtotal 7.925,66 2,38 0,79 0,32

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol RSU 18.622,80 0,0003 5,59 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,74
Subtotal 18.622,80 5,59 0,74

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SENYALITZACIÓ 10.794,95 _ _ _ _ 0,0001 1,08 _ _ 0,00004 0,43
Subtotal 10.794,95 1,08 0,43

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SEGURETAT I SALUT 40.083,58 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 1,60
Subcapítol DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 342.243,95 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 13,69
Subtotal 382.327,53 15,29

934.235,92
Fc Volum (m³)

PLÀSTIC FUSTA

PLÀSTICPRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

FUSTA PAPER I CARTRÓ

RESIDUS ESPECIALS

TOTALS 0,00004 37,37
TOTALS

PRESSUPOST 
TOTAL DEL 
PROJECTE

Capítol SEGURETAT I SALUT I DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
RUNA

Capítol SENYALITZACIÓ 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

RUNA FERRALLA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

FERRALLA PAPER I CARTRÓ
Capítol XARXA DE RSU

FUSTA RUNAPLÀSTICPRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

Capítol XARXA TELECOMUNICACIÓ
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA PAPER I CARTRÓFERRALLA

PAPER I CARTRÓ

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

Capítol XARXA DE CLAVEGUERAM
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

XARXA ELÈCTRICA

FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol PAVIMENTACIÓ
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

Capítol XARXA AIGUA POTABLE
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC
Capítol

FERRALLA PAPER I CARTRÓ
Capítol XARXA SEMAFORITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

El volum de residus especials generats estimats segons aquesta metodologia de 

càlcul és molt elevat, s’estima que es generaran com a molt 4 m3 d’aquest tipus de 

residus. 
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8. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

8.1. ACCIONS I OPERACIONS 

Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o de forma 

simultània a l'execució de l'obra que, com a conseqüència de la seva realització, 

minimitzaran la quantitat de residus generats i augmentaran la seva qualitat. 

La minimització quantitativa es realitza mitjançant dos grups d'accions paralꞏleles. D'una 

banda, aquelles que tenen per objectiu una disminució dels productes de rebot de l'obra, i 

d'altra banda, les que pretenen que parteix d'aquests materials passin de ser un residu a un 

subproducte, és a dir, que es reutilitzin o reciclin en l'obra o en una altra activitat externa. 

L'augment de la qualitat dels residus es realitza disminuint la seva toxicitat i perillositat per a 

les persones i el medi ambient. 

En aquest sentit, l'elaboració d'aquest estudi, així com el Pla de Gestió previ a l'execució de 

les obres, ja constitueixen una bona eina per a la prevenció de residus.  

Les operacions de gestió i les mesures de separació en obra, també són, des del punt de 

vista conceptual, mesures de prevenció, ja que entre els seus objectius també es troba la 

reconversió dels residus a subproductes, així com la disminució de la perillositat dels seus 

materials que seran exportats de l'obra per ser gestionats externament.  

Les alternatives de gestió són molt variades, però sempre s'ajustaran a la següent jerarquia: 

 Minimització dels usos de recursos necessaris. 

 Minimització de la producció de residus de cada procés.  

 Reutilització de materials. En aquest cas és prioritària la reutilització de materials en la 

pròpia obra que en una activitat externa. 

 Reciclatge de materials. Igualment és prioritari el reciclatge dins de l'obra. 

 Valorització energètica. Únicament fora de l'obra, en plantes de tractament 

autoritzades. 

 Abocadors. És preferible utilitzar un només, abans que molts dispersos.  

Les principals accions de prevenció en funció dels materials emprats són els següents: 

8.1.1. Per a tots els materials 

La quantitat de materials procedents de préstecs haurà d'ajustar-se a les necessitats d'obra. 

Un correcte càlcul de les necessitats suposarà menors despeses i contribuirà a reduir la 

generació de residus. 

Els subministraments s'adquiriran en el moment que l'obra els requereixi. D'aquesta manera, 

i amb unes bones condicions d'emmagatzematge, s'evitarà que s'espatllin i es converteixin 

en residus. 

Els subministradors prioritaris seran aquells que posseeixin certificació en EMAS o ISO 

14001. D'aquesta manera es minimitzarà l'impacte ambiental de tot el cicle productiu 

La gestió correcta en la preparació dels residus en l'obra serveix per evitar que es produeixin 

pèrdues degudes a vessis o contaminació dels materials, per a això es tracta d'implantar 

sistemes que garanteixin la correcta manipulació de les matèries primeres i productes, evitant 

que es converteixin en residus. Per a una correcta gestió s'implantarà un registre dels residus 

generats i s'habilitarà una zona amb sistemes de recollida de vessis. 

La segregació en origen constitueix la pràctica de minimització més simple i econòmica, i la 

que pot utilitzar-se d'una manera generalitzada en l'obra.  

En la recepció dels materials d'obra, es prendran les següents accions i mesures: 

 Es revisarà l'estat del material per evitar problemes de devolucions i pèrdues per 

trencaments d'envasos. 

 Es mantindran les zones de transport netes, ilꞏluminades i sense obstacles per evitar 

vessis accidentals. 

 Es mantindran tancats els contenidors de materials per evitar vessis en el transport. 

 En cas de fugides es realitzaran informes en els quals s'analitzin les causes, a fi de 

prendre mesures preventives. 

 No s'emmagatzemaran substàncies incompatibles entre si, per a això s'exigirà als 

productes que disposin de les fitxes de seguretat a fi de ser consultades les 

incompatibilitats. 
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 S'establirà en el Pla d'Emergència o Actuacions d'Emergència de l'obra les actuacions 

i les normes de seguretat i com actuar en cas d'emergència, a més es colꞏlocaran en 

un lloc visible. 

 Es colꞏlocaran sistemes de contenció para vessis en tancs d'emmagatzematge, 

contenidors, etc.…situant-los en àrees tancades i d'accés restringit. 

A continuació s'exposa una taula amb la manera més convenient d'emmagatzemar les 

matèries primeres que arriben a l'obra, l'aplicació de la qual contribuirà a reduir la quantitat de 

residus que s'originen o el desaprofitament de materials: 

MATERIAL 

EMMAGATZEMATGE 

REQUERIMENTS ESPECIALS 
Cobert 

Àrea 

segura 

En 

palets 
Lligats 

Sorra i grava     
Emmagatzemar en una base dura 

per reduir desaprofitaments 

Terra superficial i 

roques 
    

Emmagatzemar sobre una base 

dura per reduir desaprofitaments 

Separar-los de contaminants 

potencials 

Guix i ciment X  X  Evitar que s'humitegin 

Blocs de formigó i 

maons 
  X X 

Emmagatzemar en els embalatges 

originals fins al moment de l'ús 

Protegir del trànsit de vehicles 

Prefabricats de 

formigó 
   X 

Emmagatzemar en embalatges 

originals, lluny dels moviments dels 

vehicles 

MATERIAL EMMAGATZEMATGE REQUERIMENTS ESPECIALS 

Canonades 

ceràmiques i de 

formigó 

  X X 

Usar separadors per prevenir que 

rodin 

Emmagatzemar en els embalatges 

originals fins al moment de l'ús 

Fusta X X  X 
Protegir tots els tipus de fusta de la 

pluja 

Metalls X X   
Emmagatzemar en els embalatges 

originals fins al moment de l'ús 

Vidre  X X  

Protegir el vidre dels trencaments 

causats per mal maneig o 

moviment del vehicle 

Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de fusta recuperada i s'utilitzaran tantes 

vegades com sigui possible, fins que estiguin deteriorats. En aquest moment se separaran 

per al seu reciclatge o tractament posterior. Es mantindran separats de la resta de residus 

perquè no siguin contaminats. 

Els palets seran retornats al subministrador corresponent, ja que aquesta és la millor manera 

d'assegurar la seva reutilització. 

Els encofrats es reutilitzaran tantes vegades com sigui possible. Es guardaran les peces 

retallades per utilitzar-les en geometries especials. 

Les fustes usades s'apilaran sota una cobertura i seran classificades per a una reutilització 

ràpida i eficient. No s'ha d'abusar de l'ús de claus, ja que dificulten el tall i posterior 

reutilització de la fusta. 
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Els fragments de fusta sobrants, mai seran cremats en l'obra. Es trituraran per ser utilitzats 

com aglomerats o serrí en l'obra o fora d'ella, com a últim recurs, es destinaran a valorització 

energètica en plantes autoritzades.  

8.1.2. Embalatges i plàstics 

L'alternativa preferible és la recollida per part del proveïdor del material, ja que disposa de 

millors condicions logístiques per reutilitzar-los o reciclar-los. En qualsevol cas, no s'ha de 

llevar l'embalatge dels productes fins que no siguin utilitzats, i després d'usar-los, es 

guardaran immediatament.  

8.1.3. Residus especials 

La manipulació d'alguns materials, com a olis i bateries, originen residus potencialment 

perillosos i requereixen una manipulació especialment acurada. 

Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s'han de separar i 

emmagatzemar en recintes separats, coberts, ventilats i amb les especificacions que 

s'exposaran més endavant. 

La solució més desitjable és que no es generin. Per a això, es reduirà el volum tant com sigui 

possible. Això s'aconseguirà amb una bona planificació de compres i acabant sempre el 

contingut de cada envasos sense deixar restes sense utilitzar.  

8.2. RECOMANACIONS PER A UNA GESTIÓ EFICAÇ 

8.2.1. Recomanacions per al Director d'Obra 

 Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primeres que s'utilitzin. 

 Es mantindran protegits i embalats els materials necessaris en l'obra fins al moment 

de la seva utilització, amb la finalitat d'evitar residus procedents del trencament de 

peces. 

 Es realitzarà un Pla de gestió dels residus que optimitzi la valorització dels materials 

sobrants. 

 Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que sigui més 

fàcil la seva valorització i gestió en l'abocador. 

 Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió, és a dir, 

enumerar un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l'obra, i que el personal 

haurà de complir durant l'execució dels treballs. 

 Planificar l'obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva 

eventual minimització o reutilització. 

 Disposar d'un directori dels compradors de residus, venedors de materials reutilitzats i 

recicladors més propers. 

 Formar al personal d'obra que participa en la gestió dels residus sobre els aspectes 

administratius necessaris. 

 Reduir el volum de residus, la qual cosa reportarà en un estalvi en el cost de la seva 

gestió. 

 Inclusió en els contractes de subministrament d'un apartat en el qual es defineixi 

clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec 

dels embalatges en què es transporten fins a ella.  

 A més de fer complir les normes i ordres dictades en l'obra, també han de complir-se 

totes aquelles condicions tècniques que formen part del contracte de subministrament 

i execució dels treballs i que s'han redactat expressament per a la millora de la gestió 

dels residus. 

En signar els contractes d'obra amb els subcontractistes s'haurà de tenir en compte: 

 La delimitació del volum màxim de residus que es poden generar en cada activitat. 

 L'establiment de les penalitzacions econòmiques que s'aplicaran en el cas de superar 

els volums previstos. 

 La responsabilitat dels subcontractistes en relació amb la minimització i classificació 

dels residus que produeixen (fins i tot, si fos necessari, amb sacs específics per a 

cadascun d'aquests residus). 

 La convocatòria regular de reunions amb els subcontractistes per coordinar la gestió 

dels residus. 

En la classificació dels residus que habitualment es produeixen en obra s'haurà de tenir en 

compte: 

 L'equipament mínim estarà format almenys per dos contenidors i un dipòsit especial 

per als líquids i envasos de residus potencialment perillosos. Un contenidor acollirà 
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els residus petris (majoritaris en l'execució de l'obra) i en un altre contenidor 

s'emmagatzemaran residus banals (papers, metalls, plàstics, etc.). 

 Si en un entorn proper existeixen indústries de reciclatge especialitzades en altres 

residus que no hagin estat definides en l'apartat anterior, es podrà disposar un 

contenidor addicional per emmagatzemar-los. És el cas de residus de determinades 

fustes, plaques de cartró-guix, alguns materials plàstics, etc. 

Quan s'executen esteses de guix, s'ha de disposar un contenidor específic per acumular les 

grans quantitats de residus de pasta de guix, ja que constitueixen un important contaminant 

dels residus de materials petris. 

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos 

residus han d'estar etiquetats degudament. 

Extreure conclusions de l'experiència en la gestió eficaç dels residus de manera que puguin 

ser aplicables a la programació d'altres obres. 

8.2.2. Recomanacions per a l'encarregat general de l'obra 

 Assegurar que tots els que intervenen en l'obra coneixen les seves obligacions en 

relació amb els residus i que compleixen les normes i ordres dictades per l'adreça 

tècnica. 

 Fomentar en el personal de l'obra l'interès per reduir l'ús de recursos utilitzats i els 

volums de residus originats. Fomentar la participació activa. 

 Incentivar les aplicacions en la pròpia obra dels residus que genera. 

 S'ha de preveure una zona protegida per a l'apilament de materials, a resguard 

d'accions que poguessin inutilitzar-los. 

 Disposar els contenidors més adequats per a cada tipus de residus, és a dir, 

emmagatzemar selectivament els residus, segons la seva naturalesa. 

 Controlar el moviment dels residus de manera que no quedin restes descontrolats. 

 La generació dels residus es produeix de forma dispersa, per la qual cosa han de ser 

transportats fins al seu lloc de magatzematge. Aquest recorregut ha de ser planificat 

perquè es produeixin les menors pèrdues possibles. 

 Sempre que sigui possible, els materials i productes que arriben a l'obra han de ser 

desembalat en un lloc proper a la zona d'apilament de residus classificats. D'aquesta 

forma el residu s'originarà en el mateix lloc on s'emmagatzemarà selectivament. 

 Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin fàcilment amb uns altres i 

resultin contaminats. 

 Evitar la producció de pols deguda a la falta de previsió d'una bona pràctica amb els 

materials que arriben a l'obra en forma de pols. 

 Portar un registre de cada contenidor que surt de l'obra, tant el control de la 

naturalesa i les quantitats de residus que es produeixen i la destinació d'aquests. 

 Controlar el consum d'aigua i d'energia elèctrica. 

8.2.3. Recomanacions per al personal de l'obra 

 S'han de complir les normes i ordres dictades per l'adreça de l'obra per al control dels 

residus. 

 El personal ha de participar activament per millorar la gestió dels residus. Han 

d'aportar suggeriments per millorar els processos a l'encarregat d'obra. 

 La separació selectiva dels residus ha de produir-se en el moment en què aquests 

s'originen. 

 Els residus s'hauran d'emplaçar en contenidors, sacs o dipòsits adequats. 

 Els recipients contenidors de residus han de transportar-se coberts. 

Així mateix han d’evitar-se males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus 

imprevists i el malbaratament de materials en la posada en obra. 

8.2.4. Recomanacions per a les empreses subcontractades 

 Assumir els residus d'embalatge i sobrants dels materials i productes que posen en 

obra. 

 Conèixer i complir les obligacions referides als residus i les normes i ordres dictades 

per l'adreça tècnica. 

 Preveure el volum màxim de residus que es poden generar en la seva activitat, amb la 

finalitat de minimitzar-los i classificar-los de forma adequada. 

 Proposar, al tècnic que projecta l'obra i a l'adreça tècnica d'aquesta, solucions per 

millorar les possibilitats de reducció, reutilització o reciclatge dels mitjans de 

construcció i dels sobrants. 

8.2.5. Recomanacions per a les empreses d'enderrocament 

 Colꞏlaborar en el desenvolupament d'un Projecte de demolició i d'un Pla de gestió de 

residus. 

 Efectuar la separació selectiva dels residus que hagin de ser reciclats o reutilitzats. 
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 Prevaler sempre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició indiferenciada. 

La desconstrucció facilita la separació dels elements reutilitzables, els materials 

reciclables -seleccionats conformement a la seva diversa naturalesa- i, finalment, 

aquells que aniran a parar a l'abocador. 

 Preservar els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els 

treballs de demolició. 

 Registrar les quantitats i característiques dels residus que es transporten des dels 

contenidors fins als gestors autoritzats. 

8.2.6. Recomanacions per al gestor de residus 

 Garantir que les operacions de reciclatge i deposició dels residus de construcció i 

demolició es realitzen en correctes condicions ambientals. 

 Contrastar la qualitat dels materials obtinguts després del reciclat, d'acord amb la 

normativa vigent. 

 Establir un rigorós control de la deposició de residus en els abocadors. 

9. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 

9.1. GESTIÓ DELS RESIDUS EN L'OBRA 

Una obra té dos tipus de gestió de RCD. D'una banda està la gestió interna, que agrupa totes 

les operacions logístiques dins de l'obra, i per un altre, la gestió externa, que és el conjunt 

d'operacions per exportar els residus a gestors externs. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió internes i externes 

més adequades per a l'obra d'acord a l'espai disponible per realitzar la separació selectiva 

dels residus de l'obra, la possibilitat de reutilització i reciclatge, la proximitat de valorització de 

RCD i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats, etc. 

En qualsevol cas es considera l'abocament en abocadors autoritzats l'última opció en la 

gestió de RCD, prioritzant la reutilització, reciclat i qualsevol tipus de valorització. Per fer-ho 

viable és important realitzar una separació selectiva, sobretot dels residus inerts, especials i 

no especials. 

La classificació en origen (en la mateixa obra) dels residus és el factor que més influeix en la 

destinació final d'aquests. Un contenidor que posseeixi residus barrejats tindrà menys 

opcions de valorització que un contenidor amb residus homogenis. 

En el cas que no sigui possible la classificació selectiva en origen, és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) a una instalꞏlació que faci tractament previ per 

després portar-ho a un gestor autoritzat per a la seva valorització, en el cas més 

desfavorable es portaran a un dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió dels residus es tindrà constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nom de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, dels tipus de residus, de la viabilitat de tenir una planta matxucadora, etc. 

 La quantitat de material a reutilitzar en l'obra. 

 Els models de senyalització en els contenidors segons els tipus de residus que poden 

contenir. 

 Les dades sobre la destinació dels residus. 

El contractista, posseïdor dels residus de l'obra, tindrà en compte els objectius generals 

definits en l'Estudi de Gestió de Residus d'aquest projecte, que consisteixen principalment en 

incidir a la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millorar en la gestió dels residus i 

planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. 

En aquest cas l'objectiu se centrarà en la classificació en origen i la correcta gestió externa 

dels residus. 

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

9.2. SEPARACIÓ I EMMAGATZEMATGE DELS RESIDUS EN OBRA 

Els contenidors i apilaments necessaris per a la separació dels residus generats per 

l'execució de l'obra es localitzaran a la zona proposada per a les instalꞏlacions auxiliars 

d'obra. La ubicació d'aquestes instalꞏlacions s'ha previst a l’encreuament entre el carrer 

Urgell i la Ronda de Sant Antoni, on disposa d’una parcelꞏla bastant amplia, de 157 m2 

aproximadament.  

La zona de neteja de les canaletes de les formigoneres estarà impermeabilitzada, i estarà 

formada per una canaleta de parets lleument inclinades, que finalitzaran en un drenatge 

central. En ell, es recolliran les aigües procedents del rentat, que seran abocades a la xarxa 
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de sanejament existent. Els residus sòlids procedents del rentat seran recollits per gestor 

autoritzat.  

El posseïdor dels residus està obligat a mantenir els residus en adequades condicions 

d'higiene i seguretat, així com evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 

dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

És important separar en tot moment els residus especials dels no especials, de cara al seu 

tractament posterior. És per això que s'haurà de formar als treballadors en separació i 

recollida selectiva amb la finalitat de que la gestió es realitzi de forma adequada. 

Els contenidors són seleccionats en funció de la classe, grandària i pes del residu considerat, 

les condicions d'aïllament requerides i la mobilitat prevista del mateix. En principi s'escull el 

material de cada contenidor depenent de la classe de residu, el volum i les condicions 

d'aïllament desitjables. Independentment del tipus de residu, el fons i els laterals dels 

contenidors seran impermeables, podent ser oberts o estancs. 

Segons la mobilitat es distingeixen dues classes de contenidors: aquells localitzats en els 

punts nets, majors i poc movibles; i aquells altres situats en els punts de recollida, de menor 

grandària i major mobilitat. Probablement, la major part dels contenidors podran seleccionar-

se entre aquells dissenyats per als residus urbans. 

El correcte funcionament del sistema de punts nets aconsella la distinció visual dels 

contenidors segons el tipus de residu. Per a això es colꞏlocaran contenidors de diferents 

colors, de tal manera que colors iguals indiquin residus de la mateixa classe.  

9.2.1. Separació de residus no especials 

La separació en origen i la recollida selectiva són accions que tenen com a objectiu 

classificar els residus segons la seva naturalesa. D'acord amb l'article 5.5 del Reial decret 

105/2008, els RCD hauran de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma 

individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per 

al total de l'obra superi les següents quantitats: 

 Formigó: 80 t. 

 Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

 Metall: 2 t. 

 Fusta: 1 t. 

 Vidre: 1 t. 

 Plàstic: 0,5 t. 

 Paper i cartró: 0,5 t. 

9.2.2. Emmagatzematge dels residus no especials 

Un sistema d'emmagatzematge bé dissenyat i dimensionament permet una gran optimització 

del sistema de gestió dels residus. 

El Pla de Gestió de RCD concretarà el nom i dimensió dels contenidors en funció de la fase 

d'obres, almenys es diferenciessin els següents:  

 Contenidor de barreja d'inertes 

 Contenidor de material ceràmic 

 Contenidor d'altres inerts 

 Contenidor de metalls 

 Contenidor de plàstics 

 Contenidor de fusta 

 Contenidor de paper i cartró 

Els materials petris, terres i formigons procedents de l'excavació o demolició poden 

emmagatzemar-se sense contenidors específics, però en un àrea delimitada i 

convenientment separats per evitar la seva barreja i contaminació. 

9.2.3. Emmagatzematge de residus especials 

Les condicions d'emmagatzematge dels residus especials es troben recollides en el Reial 

decret 833/1998, el qual estableix un període màxim d'emmagatzematge de sis mesos, i 

sempre en contenidors que compleixin unes estrictes mesures de seguretat. L'organisme 

competent en matèria de residus, en aquest cas l'Agència de Residus de Catalunya, 

autoritzarà expressament un període inicial d'emmagatzematge en les pròpies obres abans 

de la destinació d'aquests a la seva gestió final. En el cas de requerir un emmagatzematge 

superior a 6 mesos, caldrà dirigir-se al mateix organisme per emplenar el corresponent 

formulari i lliurar la informació requerida. 

El responsable de medi ambient s'assegurarà del compliment del següent: 
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 La supervisió de la recollida, envasat, etiquetatge i emmagatzematge dels residus 

especials 

 Completar el Llibre de Registre de Residus 

 Solꞏlicitar el servei als gestors i transportistes autoritzats 

 Conservar i registrar els documents d'acceptació i de seguiment 

 Control de la retirada dels residus especials 

Les característiques que posseirà la zona triada per a la ubicació dels residus especials 

seran les següents: 

 Estructura temporal amb una superfície útil mínima de 20 m2. 

 Posseirà un sostre per evitar la radiació solar i l'aigua. 

 Posseirà un tancament perimetral i tindrà un accés restringit. 

 La distància entre el tancament i el sostre serà entre 70 i 120 cm per permetre una 

bona ventilació interior. 

 El recinte posseirà una bona ventilació i estarà allunyat de fonts de calor i circuits 

elèctrics. 

 Els residus especials estaran en contenidors totalment tancats per evitar 

evaporacions. 

 Els residus líquids es localitzaran en dipòsits de retenció per evitar accidents. 

 El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos. 

9.2.3.1. Envasament i etiquetatge dels residus especials 

Els envasos hauran de tenir les següents característiques: 

 Evitaran qualsevol tipus de pèrdua del seu contingut. 

 Els envasos de residus especials líquids o pastosos estaran situats en cubetes de 

retenció per evitar vessis accidentals. 

 Els materials no seran susceptibles de ser atacats no formar combinacions perilloses 

amb el contingut. 

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

En els envasos de residus especials s’ha d’evitar la barreja dels materials per evitar la 

generació de calor, explosions, ignicions, formació de substàncies tòxiques o efectes que 

augmentin la seva perillositat. 

Els recipients que emmagatzemin residus perillosos seran classificats i s'etiquetaran de 

forma clara. L'etiqueta tindrà una mesura mínima de 10 X 10 cm i inclourà el següent: 

 Codi d'identificació del residu. 

 Nom, adreça i telèfon del titular del residu. 

 Data d'envasament  

 Naturalesa  

 Riscos que presenten els residus a través de pictogrames 

El responsable de medi ambient s'assegurarà del compliment de l'exposat. 

10. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS 

En funció dels residus generats durant l'obra, es definiran les operacions de reutilització, 

valoració o eliminació de les mateixes, codificant-les segons l'establert en l'Annex 1 de 

l'Ordre  304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Tant per a les terres i pedres que s'extrauran en l'excavació, com per a altres residus inerts 

generats durant les obres es proposa com a destinació la Planta de Reciclatge de Residus de 

Construcció i Demolició més propera a les obres, les dades de les quals s'indiquen a 

continuació. 
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CODI LER RESIDUS ORIGEN TRACTAMENT PREVI GESTIÓ OPERACIÓ 

TRACTAMENT SEGONS 
CODI DEL CATÀLEG DE 
RESIDUS DE 
CATALUNYA  
(D. 92/1999)

TRACTAMENT 

17.01.01 Formigó Demolició Classificació Externa Valorització / 
Eliminació V71/T11 Utilització en la construcció / Dipòsit de 

residus inerts Construcció Recollida selectiva

17.04.05 Ferro i acer 
Demolició 

Classificació Externa  Valorització / 
Eliminació V41/T11 

Reciclatge i recuperació de metalls i de 
compostos metàlꞏlics / Dipòsit de residus 
inerts Construcció 

17.04.07 Metalls barrejats 
Demolició 

Recollida selectiva Externa  Valorització / 
Eliminació V41/T11 

Reciclatge i recuperació de metalls i de 
compostos metàlꞏlics / Dipòsit de residus 
inerts Construcció 

17.05.04 
Terres i pedres 
diferents al 
17.05.03 

Demolició 
Retirada i apilament 

Externa Eliminació 
V71/T15 Utilització en la construcció / Dipòsit de 

terres i enderrocs 
Construcció In situ Reutilització en 

obra 

17.02.03 Plàstic 
Demolició 

Recollida selectiva Externa Valorització / 
Eliminació V12/T21 Reciclatge de plàstics / Incineració de 

residus no halogenados 
Construcció 

17.02.01 Fusta 
Demolició 

Recollida selectiva Externa  Valorització / 
Eliminació V15/V61/T21 

Reciclatge i reutilització de fustes / 
Utilització com a combustible / Incineració 
de residus no halogenados Construcció 

17.08.02 

Materials de 
construcció a 
força de guix 
diferents dels 
especificats en el 
codi 17.08.01 

Demolició Classificació Externa Valorització / 
Eliminació V71/T15 Utilització en la construcció / Dipòsit de 

terres i enderrocs 

15.01.01 Paper i cartró Construcció Recollida selectiva Externa Valorització / 
Eliminació V11/T21 Reciclat de paper i cartró / Incineració de 

residus no halogenados 

20.02.01 Residus 
biodegradable Demolició Recollida selectiva Externa Reciclat R3 

Reciclat, recuperació de substàncies 
orgàniques que no s'utilitzin com a 
dissolvents (incloses les operacions de 
formació d'abonament i altres 
transformacions biològiques).
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PLANTA DE RECICLATGE DEL PORT DE BARCELONA 
Titular: Gestora de Runes de la Construcció, S.A. 

Adreça: C/ Nàpols, 222, BX 

Població: Barcelona 

C.P: 08013 

Telèfon: 93 4147488 

Instalꞏlació 

Adreça: Av. De L´Estany del Port, 62 

Població: El Prat de Llobregat 

C.P: 08820 

Telèfon: 93 4147488 

 

Figura 2. Localització de la instalꞏlació 

11. INSTALꞏLACIONS AUXILIARS 

La zona d'instalꞏlacions auxiliars, on es durà a terme la separació, classificació, 

emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus dins de l'obra es situa 

a l'àmbit de projecte, darrere de les escales que donen accés a l’estació de metro 

Urquinaona situades a la plaça triangular al final del carrer Jonqueres. Degut a que es troba 

dins de l’àmbit d’actuació, es proposa una ubicació alternativa per al període en que es tingui 

que actuar a l’emplaçament proposat, tal com es mostra en el plànol mostrat a l’apèndix 1. La 

situació pot ser modificada posteriorment en les fases d'execució de l'obra a fi de poder 

adaptar-se a les característiques de l'obra, sempre que existeixi acord amb l'Adreça  de 

l'Obra. 

12. PRESSUPOST 

Dins del pressupost del projecte s’ha creat un capítol ‘Gestió de residus’ a on s’han inclòs 
dos subcapítols ‘Procedents d’enderroc’ i ‘Procedents d’obra nova. 

Aquests subcapítols sumats pugen a la següent quantitat pel cost total de gestió de residus: 

- Gestió de residus: 108.265,51 € 

Que desglossat queda de la següent manera: 

- Gestió residus procedents d’enderroc: 106.005,27 € 

- Gestió residus procedents d’obra nova: 2.260,24 € 
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APÈNDIX 1. LOCALITZACIÓ D’INSTALꞏLACIONS 
AUXILIARS 



 

 

 

 

 

VIA LAIETANA 
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:  

 

El present informe d’impacte arqueològic correspon al PROJECTE DE RENOVACIÓ I 

MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA ENTRE LA PLAÇA 

URQUINAONA I LA PLAÇA DE L’ÀNGEL A BARCELONA. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, a 
Barcelona, on s’informa de l’afectació del subsol en una gran àrea.   
La zona que s’ha considerat s’indica en l’annex 1, on hi apareix la delimitació 
orientativa de l’àmbit a estudiar, juntament amb els elements patrimonials que es 
poden veure afectats per aquest projecte. 

Com que l’execució de l’obra provocarà una excavació del subsol, caldrà tenir 
en compte les possibles afectacions que es detallen a l’apartat següent. 

 

POSSIBLES AFECTACIONS: 

L’espai on es duran a terme els treballs és una zona on és coneguda l’existència 
de refugis de la guerra i diferents elements patrimonials a tenir en compte. Tot 
seguit descriurem els béns històrics afectats per aquest projecte: 

 
1. A la ciutat de Barcelona s’hi han documentat nombroses restes de cronologies 

prehistòriques que evidencien l’ocupació d’aquestes terres per part de grups 
poblacionals en cronologies molt antigues. La majoria d’evidències s’han trobat a 
l’actual barri del Raval i la muntanya de Montjuïc, però no és inversemblant 
pensar que la presència d’aquestes primeres comunitats humanes es podria 
haver estès per tot el Pla de Barcelona. 

2. Via Laietana
1
. La idea de construir una via que comuniqués el port de la 

ciutat amb el barri de l’Eixample ja figurava al projecte inicial d’Ildefons 
Cerdà, però no es va materialitzar fins a inicis del segle XX. La seva 
obertura es va dur a terme en tres fases: una primera que va començar el 
març de 1908 i que va demolir des del passeig de Colom fins a la plaça de 
l’Àngel; una segona que anava des d’aquest punt fins al carrer de Sant 
Pere Més Baix, que va durar uns dos anys i es va iniciar l’any 1909, quan ja 
s’havia acabat la primera; i finalment una tercera fase duta a terme entre 
1911 i 1913, del carrer de Sant Pere Més Baix al carrer de Jonqueres. 

                                                 
1 MASSANÉS, C.; VENTEO, D.: “La polèmica construcció de la Via Laietana: 50 anys d’obres” dins de 
Sapiens. Article dispinible a: https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/polemica-construccio-via-laietana-50-
anys-obres_202908_102.html (última consulta: juny de 2021) 

Amb les obres de construcció de la Via Laietana, també es va aprofitar per 
construir galeries de serveis i túnels subterranis de ferrocarril, per bé que el 
metro no va inaugurar-se fins l’any 1926. 
3. Amb tot, l’obertura de la Via Laietana va causar la destrucció de més de 
2.000 edificis i la desaparició de 85 carrers. 

4. Metro Jaume I
2
. La intervenció arqueològica duta a terme a la parada de 

metro de Jaume I va constatar la inexistència de restes arqueològicament 
rellevants a la zona. Tan sols van trobar-se restes en dues de les nou cales 
efectuades, que van permetre documentar l’existència d’un mur paral·lel a 
l’actual línia de façana, sense cap mena d’estratigrafia ni material associat. 
Per afinitats tipològiques, es va considerar que aquest mur correspondria a 
l’antiga línia de façana del carrer de l’Argenteria. 
L’any 1988

3
, en la intervenció arqueològica de control de les obres de la 

millora de l’accés de l’estació a la plaça de l’Àngel, s’hi van localitzar restes 
d’època romana, concretament un retall dels segles IV-V que va interpretar-
se que formava part d’una sitja i un enterrament del qual no va poder-se’n 
precisar la cronologia. Se sap que en aquesta zona hi havia una de les 
entrades a la colònia Bàrcino, concretament al nord-est del carrer Llibreteria 
confluència amb el carrer de la Tapineria.  
Recentment, durant els treballs de millora de l’accessibilitat de l’estació, es 
va localitzar el fons del fossat de la muralla romana. 

5. Carrer de Jaume I
4
. El juliol de 1995 es va fer el seguiment de l’excavació 

de les diverses rases de xarxa elèctrica i telefònica que transcorrien pel 
carrer de Jaume I, des de la plaça de Sant Jaume fins a la Via Laietana. Els 
treballs arqueològics van permetre documentar un tram de la muralla 
romana. 

6. Carrer de la Bòria, 1-11
5
. La majoria de les estructures documentades 

durant la intervenció de control de les rases del carrer de la Bòria es van 
datar entre finals del segle XIX i principis del XX. Majoritàriament eren murs 
i paviments hidràulics. En un dels estrats associats a aquests murs s’hi va 
localitzar un diner de Cervera, que està datat a mitjans del XVII, però es 
tractava d’un estrat molt superficial i sense ceràmica associada. A tall 
d’hipòtesi, es va assenyalar que aquest mur podria estar relacionat amb 

                                                 
2 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/20) 
3 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/897)  
4 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/563) 
5 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/145) 

https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/polemica-construccio-via-laietana-50-anys-obres_202908_102.html
https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/polemica-construccio-via-laietana-50-anys-obres_202908_102.html
http://cartaarqueologica.bcn.cat/20
http://cartaarqueologica.bcn.cat/897
http://cartaarqueologica.bcn.cat/563
http://cartaarqueologica.bcn.cat/145
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una façana i seria anterior al segle XVII, probablement d’origen 
baixmedieval. 

7. Carrer de l’Argenteria
6
. La instal·lació de la recollida pneumàtica 

d’escombraries al carrer de l’Argenteria va permetre documentar nombroses 
restes arqueològiques que es trobaven molt a prop de l’àmbit de l’actual 
projecte. Es va poder establir una seqüència estratigràfica que abastava des 
del segle I dC fins a l’època contemporània. La primera fase cronològica va 
situar-se entre els segles I i IV i correspon a l’inici de l’activitat “urbana” a la 
zona, ja que al sector del carrer de l’Argenteria hi havia una via que sortia de la 
ciutat en direcció al mar. La segona fase, entre els segles IV i VI, estaria 
associada a la necròpolis ubicada al voltant d’aquesta via que anava direcció al 
mar i de la qual es van poder documentar 31 enterraments. La tercera fase  
correspon a la preparació d’un nivell de terra trepitjada que formava part dels 
fonaments d’un mur datat entre els segles XI i XIII. La quarta fase està 
relacionada amb l’ocupació de l’espai amb edificacions durant els segles XIV i 
XV. La cinquena fase, entre els segles XVI i XVII, correspondria a la 
urbanització del carrer, tal i com corroboren les restes de pous morts i 
fonamentacions i de les diverses cases que es van documentar. Entre els 
segles XVIII i XIX trobaríem la sisena fase, que estaria relacionada amb 
diverses reformes efectuades a les cases construïdes anteriorment que, en 
alguns casos, consistien en la construcció de soterranis. Durant la segona 
meitat del segle XIX es comencen a realitzar obres d’infraestructura de serveis 
com la instal·lació de clavegueram i canalització d’aigua potable. La darrera 
fase, en ple segle XX, va ser el moment de les grans remodelacions de la zona 
provocades per l’obertura de la Via Laietana.  

8. Plaça de l’Àngel, 2
7
. Gràcies a les obres de remodelació del subsòl de la 

botiga de Numismàtica Calicó, situada a la plaça de l’Àngel, es van poder 
recuperar diversos fragments de ceràmica d’època romana i alguns 
materials lítics, com carreus de grans dimensions. 

9. Plaça de Ramon Berenguer el Gran
8,9,10

. A la plaça de Ramon Berenguer 
s’hi ha dut a terme diverses intervencions arqueològiques que han donat 
resultats positius. En relació amb el projecte de millora de l’evacuació i 

                                                 
6 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/598)  
7 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1885) 
8 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3327) 
9 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3827) 
10 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2850) 

l’accessibilitat de la L4 del metro, es van realitzar dos sondejos, el primer 
dels quals va permetre documentar diverses fosses d’abocador de 
deixalles, nivells de circulació, un possible mur molt malmès i obres 
d’anivellament que van datar-se entre la segona meitat del segle IV i la 
primera del V. A banda, també es van poder documentar dos fonaments de 
cronologia imprecisa. El segon d’aquests sondejos va permetre documentar 
el pati d’una de les edificacions que ocupaven l’àrea de la plaça a tocar de 
la Via Laietana. Concretament, van localitzar-se restes de diversos 
paviments datables entre els segles XVII i XVIII, una claveguera i una 
possible caixa d’escales també d’època moderna. A banda, també es van 
documentar un mur i un pou de cronologies anteriors, probablement 
medievals, i alguns estrats amb materials medievals i tardoromans. 
En intervencions arqueològiques posteriors relacionades amb el projecte de 
reurbanització de la plaça també es van poder documentar diverses 
estructures d’èpoques diverses. La major part de les restes romanes 
documentades se situaven al sector sud-est de la plaça. Es van identificar 
dos paviments d’opus signinum i un tram de camí que es creu que van ser 
amortitzats a partir del segle IV o V. També va documentar-se un tram de 
camí amb orientació nord-est sud-oest que devia estar flanquejada per un 
muret de pedra seca al costat nord-oest i un mur de cronologia similar al 
qual no se li va poder atribuir cap funcionalitat concreta. La resta 
d’estructures documentades durant aquesta intervenció corresponen a 
cronologies d’època moderna o contemporània. Es tractava principalment 
de paviments de rajols cuits, clavegueres, murs d’estances, murs de 
façanes i carrers. Fins i tot es va poder documentar un tram del carrer de 
les Donzelles, un dels més estrets de la ciutat i conegut per la seva 
insalubritat. 
Amb motiu de les obres per la instal·lació de cablejat de la companyia 
Telefónica, es van efectuar diverses rases a la plaça, que també van afectar 
l’avinguda de la Catedral i la Via Laietana. Els treballs van permetre 
documentar estrats de diverses etapes, murs, trams de claveguera i paviments. 
La fase més antiga es troba representada per fragments d’àmfora i de sigil·lada 
africana de cronologia romana. La fase següent tenia cronologies del segle 
XVI-XVII i estava representada per estrats amb fragments ceràmics i alguns 
paviments i murs. Just per sobre es va documentar un estrat que hauria pogut 
correspondre a una acció d’anivellament del segle XVIII. Finalment, també es 
van localitzar les fonamentacions de l’actual illa de cases, que es va edificar 
entre els segles XIX i XX. 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/598
http://cartaarqueologica.bcn.cat/1885
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3327
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3827
http://cartaarqueologica.bcn.cat/2850
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10. Antiga riera de Merdançà. Pel sector de la plaça de Ramon Berenguer el 
Gran transcorria la riera de Merdançà, desviada per l’antiga plaça de l’Oli a 
partir del segle XI. Tota aquesta zona, inclosa la Plaça de l’Àngel i el carrer 
Argenteria, ja plenament urbanitzada en època medieval, va ser sotmesa a 
la darrera remodelació durant els segles XVIII i XIX i, finalment, va patir 
l’enderroc de les edificacions existents en el moment de l’obertura de la Via 
Laietana, a partir del segon decenni del segle XX. 

11. Antiga església de Santa Marta
11,12,13

. L’any 1920 l’Arxiu Històric de la Ciutat 
va realitzar una intervenció arqueològica per corroborar la notícia de l’existència 
de mosaics romans que s’haurien descobert arrel de l’enderrocament de 
l’església de Santa Marta del Pi. L’any 1917 s’hauria localitzat un mosaic romà 
als fonaments de l’església que posteriorment hauria desaparegut. La 
intervenció arqueològica de 1920 va permetre documentar part d’una vil·la 
romana suburbana del segle II dC. En concret van documentar-se diverses 
habitacions que presentaven paviment de mosaic. Aquest conjunt es va 
conservar com a centre museogràfic sota el nom d’Antoni Maura i es va 
inaugurar com a tal el 9 de juny de 1977. La intervenció també va permetre 
comprovar que a partir del segle III la vil·la s’hauria desocupat i l’espai es va 
convertir en una necròpolis paleocristiana, amb sepulcres de diferents 
tipologies. Amb cronologia del segle V es va poder identificar un mosaic 
clarament cristià, que es va atribuir a la tomba d’algun personatge il·lustre. 

12. Via Laietana-Carrer de Sant Pere Més Baix
14

. L’any 1989 es va fer el 
seguiment arqueològic d’unes rases de serveis que baixaven fins a una 
cota de 2,10 metres respecte al nivell actual del carrer. Aquests treballs van 
permetre localitzar diversos murs i una tomba tardoromana de tegulae 
parcialment trencada. 

13. Avinguda de la Catedral
15

. La intervenció arqueològica realitzada a 
l’avinguda de la Catedral entre els anys 1989 i 1990 va permetre 
documentar un conjunt d’estructures que es van poder englobar en quatre 
fases cronològiques diferenciades: 
Una primera fase seria d’època romana i tardoromana i hi correspondrien 
diversos elements aïllats. Entre la Plaça Nova i el Pla de la Seu va 

                                                 
11 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/784) 
12 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1800) 
13 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1762) 
14 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/724) 
15 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/789) 

localitzar-se una part del fossat, que transcorria més o menys paral·lel a la 
muralla i que, a mesura que s’anava aproximant als aqüeductes, s’anava 
tancant en direcció a la línia de fortificació. Els materials arqueològics que 
van trobar-se als estrats de rebliment del fossat van evidenciat que aquest 
va ser concebut a principis del segle I dC, amb contemporaneïtat a la 
primera muralla, i que ben aviat durant tot l’imperi, l’espai es va anar 
reomplint amb deixalles. D’època alt imperial es van documentar també la 
fonamentació de diversos pilars dels dos aqüeductes que subministraven 
aigua a Bàrcino des del segle I dC. Aquests pilars eren de planta quadrada, 
mesuraven 2 x 2 metres i estaven realitzats amb opus caementicium. Per 
tota l’àrea d’excavació, per bé que amb una major concentració a la zona 
de la Plaça Nova, també es van documentar sitges escapçades, amb 
rebliments dels segles V i VI. Finalment, cal destacar la documentació de 
les restes de dos murs i un paviment d’opus signinum a la cruïlla de 
l’avinguda de la Catedral amb el carrer de la Tapineria, que per la seva 
factura i els materials ceràmics associats, es va pensar que podrien formar 
part d’una vil·la suburbana que s’havia localitzat a la plaça d’Antoni Maura 
el 1954. 
Una segona fase seria el conjunt d’elements amb cronologies d’època 
medieval, bàsicament sitges amb ceràmiques del segle XI i alguns pous morts 
del segle XIV que presentaven graons al seu interior de manera d’escala. 
En tercer lloc tindríem les restes arqueològiques d’època moderna, que van ser 
molt escasses i disperses. Es va poder documentar un mur d’una habitació 
pavimentada amb rajoles vermelles de terra cuita i dos petits envans del segle 
XVI. També va poder-se localitzar un abocador de planta quadrada amb 
material ceràmic datat del 1600-1670 i un pany de mur que s’hi adossava. 
Finalment, d’època contemporània, es va poder reconstruir una part del 
traçat dels antics carrers i places de la zona afectada i es van poder 
documentar els vestigis de les illes de cases entre aquests carrers. 

14. Plaça d’Antoni Maura
16

. La intervenció arqueològica duta a terme per 
l’execució de rases i cales relacionades amb la instal·lació de la xarxa de 
telecomunicacions a la plaça d’Antoni Maura, Via Laietana i carrer Comtal 
va aportar quasi exclusivament informació sobre nivells corresponents al 
segle XX. Únicament es va poder documentar un paviment empedrat format 
per llambordes i pedra calcària, localitzat a la rasa a l’alçada del número 6 
de la plaça d’Antonio Maura, que es va identificar com a part de l’antic 

                                                 
16 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/381) 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/784
http://cartaarqueologica.bcn.cat/1800
http://cartaarqueologica.bcn.cat/1762
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http://cartaarqueologica.bcn.cat/789
http://cartaarqueologica.bcn.cat/381
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traçat del desaparegut carrer del Pont de la Parra, i que correspondria al 
segle XIX. 

15. Avinguda de Francesc Cambó
17,18,19,20,21

. En les diverses intervencions 
arqueològiques que s’han dut a terme en aquesta avinguda des de 1984, 
que majoritàriament han consistit en el control de rases de serveis, per bé 
que en alguns casos també s’han efectuat cales, s’han pogut documentar 
restes amb cronologies que van des de l’època altimperial romana, fins a 
l’època contemporània. 
D’època romana altimperial es va poder documentar material ceràmic, rodat 
en molts casos, i un estrat d’argiles. Amb cronologies posteriors, 
corresponents al baix imperi i l’època tardoromana, es van localitzar 
diverses inhumacions en tombes de tegulae a doble vessant, àmfores, taüt, 
fossa simple i recipients ceràmics indeterminats. 
També es van localitzar i documentar elements amb cronologies medievals 
(segles XIII-XV) que majoritàriament eren estructures muraries 
d’edificacions domèstiques corresponents als primers moments 
d’urbanització de la zona de la ciutat medieval. També es van documentar 
pous i sitges i algunes restes de mur que es van identificar com a elements 
de l’antic monestir de Santa Caterina. 
D’època moderna es van poder documentar arqueològicament alguns casos 
de reformes que s’havien fet sobre edificis anteriors, murs de tancament 
perimetral i interior d’alguns edificis i estructures de conducció d’aigües 
residuals. A banda, també es van identificar algunes restes que van ser 
interpretades com a elements propis dels horts del monestir de Santa 
Caterina. 
Finalment, d’època contemporània, les successives intervencions van 
permetre documentar arqueològicament les fonamentacions dels edificis que 
hi havia a la zona abans del canvi urbanístic, algunes de les quals 
corresponien a edificis relacionats amb el mercat. També es van documentar 
serveis, canalitzacions, col·lectors i fins i tot alguns paviments de rajoles i 
llambordes. 

                                                 
17 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2871) 
18 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3759) 
19 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/378) 
20 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/486) 
21 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/634) 

16. Via Laietana 43
22

. En aquest indret, arqueològicament es van poder 
documentar una cambra freda i un pou molt malmesos. Malgrat que no es 
va poder recuperar material arqueològic associat, es va considerar que, 
donada la seva factura, el pou podria ser d’època medieval. 

17. Via Laietana 49
23

. Durant les excavacions de la casa Bulbena-Salas, es va 
poder documentar el traçat original del carrer Comtal abans de l’obertura de 
la Via Laietana i algunes restes d’edificacions que tocaven aquest carrer. 
Es va identificar part d’un passadís bastit amb lloses de pedra, 
perpendicular al traçat del carrer Comtal, que presentava a banda i banda 
restes d’un empostissat de fusta. També es va poder documentar la planta 
d’una de les antigues finques que conservava la pavimentació original i on 
s’hi observaven diverses reformes, estructures de dipòsits i clavegueres de 
tipus domèstic. En tots els casos la cronologia no retrocedia més enllà de 
finals del segle XIX. 

18. Via Laietana, 50. Casa dels Velers o Col·legi de l’Art Major de la 
Seda

24
. Aquest edifici d’estil neoclacissista va ser construït al segle XVIII. 

Consta d’un cos rectangular amb cinc nivells amb abundants obertures, 
amb tots els paraments exteriors recoberts d’esgrafiats que estan 
considerats els més significatius del segle XVIII barceloní i tenen per tema 
fonamental grans figures de cariàtides i atlants que sostenen el simulat 
entaulament de la planta noble. A la cantonada de la Via Laietana amb el 
carrer de Sant Pere més Alt es troba una imatge de la Puríssima voltada 
d’angelots dins d’una fornícula, obra de l’escultor Joan Enrich. 
L’any 1919 va ser declarada Monument arquitectònic-artístic d’interès 
nacional, de manera que està inclòs al Catàleg de Patrimoni Arquitectònic 
amb la categoria A (BCIN). El seu número d’identificador al catàleg és el 
1347. 

19. Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis
25

. Als números 56 i 58 de 
la Via Laietana l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia va construir-hi un 
edifici destinat a acollir les oficines centrals de la Caixa de Pensions per a la 

                                                 
22 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3136) 
23 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3142) 
24 Portal d’Informació Urbanística (https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/1347/-
-/--/cp/)  
25 Portal d’Informació Urbanística (https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/1267/-
-/--/cp/)  
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Vellesa i d’Estalvis. L’edifici es va construir l’any 1917, però és d’estil 
neomedievalista. L’edifici està inclòs al Catàleg de Patrimoni amb la 
categoria B (Béns Culturals d’Interès Local) i el seu número d’identificador 
és el 1267. 

20. Edifici annex de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis
26

. 
Al número 2 del carrer de Jonqueres hi ha un edifici d’estil neogòtic 
dissenyat per l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia. És contemporani a 
l’edifici central de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, i com 
que estava construït per a la mateixa institució, presenta els mateixos 
materials –pedra blanca a la façana principal combinada amb rajol a les 
secundàries. Està inclòs dins del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic amb 
la categoria de Béns Culturals d’Interès Local (B) i té el número 
d’identificador 765. 

21. Via Laietana 61, 49-71, 56-66
27

. Durant aquesta intervenció es van 
practicar nou rases en diverses zones, però només dues d’aquestes rases 
van permetre documentar estructures arqueològiques. A la rasa practicada 
a la vorera entre la plaça d’Urquinaona i el carrer Comtal, per sota del 
paviment del carrer es va localitzar un dipòsit modern del que se’n 
conservaven dues parets i una potència de 0,3 metres. A l’altra rasa, 
practicada a la vorera del carrer de les Magdalenes, es van documentar 
tres murs que presentaven la mateixa tècnica constructiva i a un d’ells s’hi 
associava un paviment de rajoles. Es va interpretar que els tres murs 
corresponien a restes d'un edifici del segle XVIII-XIX, que hauria estat 
enderrocat amb l’obertura de la Via Laietana. També es va documentar un 
tram de claveguera de 40 centímetres de llargada a la que se li va atribuir 
una cronologia del segle XIX. En aquestes dues rases, i en dues altres, 
també hi van aparèixer una trentena de fragments de ceràmica d’entre el 
XVI i el XIX, que es van considerar material descontextualitzat. 

22. Aqüeducte. Es considera que la construcció de l’aqüeducte romà de 
Bàrcino es va produir cap al segle I dC, en un moment força contemporani 
a la fundació de la colònia. L’estructura segurament va seguir en 
funcionament fins a la posada en marxa del Rec Comtal, ja que la ciutat 

                                                 
26 Portal d’Informació Urbanística (https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/765/--
/--/cp/)  
27 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/194) 

romana requeria la presència d’un cabdal d’aigua regular, tal i com fan 
pensar les evidències de la remodelació urbana del segle IV, on la majoria 
de les noves domus de les elits urbanes disposaven de conjunts termals 
propis. A més, al llarg de l’antiguitat tardana està documentada a 
construcció de la piscina baptismal i d’un conjunt termal en relació al 
conjunt episcopal, elements que demostren altre cop l’accés continuat de 
l’aigua a Bàrcino. 
L’aqüeducte té una longitud total de 11,3 km i presenta una diferència 
d’altura entre el seu inici, a Montcada, i l’entrada a Bàrcino de 18,12m. Així 
doncs, el seu pendent mitjà és d’1,6m/km. 
Tot i que se sap que l’aigua de l’aqüeducte provenia de l’àrea de Montcada 
propera al riu Besòs, es desconeix l’indret exacte de captació, encara que 
es considera que segurament no seria el riu mateix, sinó més aviat alguna 
surgència natural, com passa a altres ciutats romanes com ara Mèrida, 
Saragossa, Toledo o Cadis. La historiografia planteja com a punt d’inici la 
mina de Montcada, que posteriorment donaria origen al Rec Comtal. 
Probablement hi deuria haver una mena de presa o resclosa on 
s’acumularia l’aigua i, des d’aquí, s’iniciaria el recorregut de l’aqüeducte. La 
major part del traçat era subterrani, ja que d’aquesta manera resultaria més 
fàcil regular el pendent i l’aigua es conservava millor. D’aquesta zona més 
propera a l’inici del recorregut de l’aqüeducte, hi ha una font documental de 
l’any 978, que pertany al Cartulari de Sant Cugat del Vallès (f.344, doc.981) 
que, fent referència al torrent de Tapioles del turó de Sant Joan anomena 
“ipsa Aquaria antiqua vel in via”. Aquesta via, juntament amb la que segueix 
el traçat de l’aqüeducte, pot identificar-se amb la via Francisca, que seria el 
ramal de la Via Augusta que unia el Vallès amb el Pla de Barcelona pel coll 
de Finestrelles. L’única evidència arqueològica que tenim d’aquest primer 
tram d’aqüeducte és la documentada al carrer del Coronel Monasterio, 6-
16, on va localitzar-se una canalització d’opus signinum que cobria una 
distància de 90m. 
Pel que fa al recorregut de l’aqüeducte, diversos autors esmenten 
l’existència de restes entre el camí de Sant Adrià i el d’Horta, i a prop del 
Molí del Clot. Un altre document recull la presència de tres arcs antics a les 
proximitats del Coll de la Celada i els relaciona amb la via Francisca. A 
finals del segle XVIII Bosarte encara constata l’existència de restes de 
l’aqüeducte en aquesta àrea. 
A mesura que ens acostem al districte de Ciutat Vella, les dades 
arqueològiques i documentals referents a l’aqüeducte són més 
nombroses. Des de la zona del Portal Nou, l’aqüeducte romà anava cap al 

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/765/--/--/cp/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/765/--/--/cp/
http://cartaarqueologica.bcn.cat/194
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costat oriental de Sant Pere de les Puelles, continuava per la zona del 
carrer de Sant Pere més Alt, seguia per les proximitats del Palau Comtal 
menor, a l’actualment desaparegut carrer dels Arcs de Jonqueres, i seguia 
fins l’actual Via Laietana. De la zona de l’actual Via Laietana continuava el 
seu recorregut pels carrers de Jonqueres i de les Magdalenes, on s’han 
documentat diverses restes arqueològiques. A partir del carrer de les 
Magdalenes, resulta més fàcil resseguir el recorregut de l’aqüeducte 
perquè les seves restes són més visibles. A la plaça del Vuit de Març no 
només tenim quatre arcades conservades íntegrament sinó que també hi 
trobem la canalització que sustentaven amb l’specus per on lliscava 
l’aigua. El trànsit de l’aqüeducte pel carrer dels Capellans es troba 
documentat per Pere Miquel Carbonell (1547), Jeroni Pujades (1609) i 
Isidoro Bosarte (1786), i sembla que es va mantenir almenys fins a la 
primera meitat del segle XIX, quan el 1832 Céan Bermúdez parla dels 
fragments d’un aqüeducte a l’entrada del carrer dels Capellans. Francesc 
de Paula Cardoner assenyala l’existència d’arcades de les mateixes 
característiques que les de l’aqüeducte a l’interior d’una casa que va ser 
enderrocada on posteriorment es va construir el Col·legi d’Arquitectes a la 
Plaça Nova. 
Des de la Plaça Nova fins a l’entrada de l’aqüeducte a la ciutat, 
arqueològicament s’han documentat dues conduccions paral·leles que 
entren a la ciutat pel costat de la porta de la muralla i les seves seccions es 
poden observar a l’interior de la Casa de l’Ardiaca. Tradicionalment s’havia 
interpretat que aquestes dues estructures eren coetànies i que una 
transportava aigua de Montcada i l’altra, de Collserola. Actualment, però, es 
considera que només hi ha un aqüeducte que provenia de Montcada i es 
bifurcava a prop de l’actual Col·legi d’Arquitectes. 

23. Un tret característic del sistema hidràulic de les ciutats romanes és que 
l’aqüeducte normalment finalitzava a les proximitats de la ciutat en un 
dipòsit que servia per decantar i airejar l’aigua (contectis piscines), del que 
sortien diverses canalitzacions que anaven a un o més dipòsits de derivació 
(castellum divisorum). Això ens fa pensar que, malgrat que encara no s’ha 
localitzat, l’aqüeducte de Barcelona, després de passar pel carrer dels 
Capellans, podria arribar a un dipòsit de decantació del qual en sortirien les 
dues canalitzacions sobre arcades que tenim documentades. 

24. Defensa passiva. Cal assenyalar també l’existència d’alguns refugis antiaeris 
propers que van ser construïts en el context de la Guerra Civil Espanyola (1936-
1939) per tal de protegir la població civil dels bombardejos feixistes, i dels quals 

majoritàriament només se’n conserva la seva ubicació aproximada i alguna part 
dels seus recorreguts. 
Des del primer atac sobre el nucli urbà de Barcelona la nit del 13 de febrer de 
1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, Barcelona va patir un 
total de 194 bombardejos que van generar moltes baixes i un fort impacte 
psicològic entre la població civil. 
L’Ajuntament de Barcelona, a través del Servei de Defensa Passiva Antiaèria, i la 
Junta de Defensa Passiva de la Generalitat van dur a terme un projecte per 
salvaguardar els edificis més emblemàtics de la ciutat i van impulsar la creació de 
nous refugis subvencionant-ne vora un centenar. La resta de refugis, uns 1.300, 
van començar-se a construir per iniciativa privada, de forma auto-organitzada i 
auto-finançada, configurant un autèntic moviment social sense precedents. 
Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos a la via pública 
i diversos espais al seu interior. Els que havien estat planificats per l’Ajuntament, 
però, estaven dissenyats amb la vocació de poder ser reaprofitats posteriorment 
com a trams de clavegueres, banys públics, magatzems, sales de lectura, 
etcètera. Els refugis veïnals, en canvi, tenien majoritàriament un caràcter més 
provisional i efímer i van ser construïts per civils no militaritzats, especialment 
vells, dones i criatures, en zones que no comprometien les estructures dels 
edificis ja construïts, com ara en places publiques. 
Segons la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 
Barcelona, a prop de la zona del present projecte s’hi localitzen els refugis 
següents: 
 

1. Refugi núm. 1023
28,29

  Via Laietana, 20 
2. Refugi núm. 0504

30
  Via Laietana 

3. Refugi núm. 0996
31

  Via Laietana, 51 
4. Refugi núm. 1025

32
  Via Laietana, 55 

5. Refugi Hotel Montblanc
33

 Via Laietana, 61 
6. Refugi núm. 1245

34
  Via Laietana 

7. Refugi núm. 1315
35,36

  Plaça de Ramon Berenguer el Gran 

                                                 
28 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2682)       
29 La Ciutat dels Refugis (https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=601) 
30 La Ciutat dels Refugis (https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=812)       
31 La Ciutat dels Refugis (https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=644)       
32 La Ciutat dels Refugis (https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=600)       
33 La Ciutat dels Refugis (https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=1326)  
34 La Ciutat dels Refugis (https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=218)        
35 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1986)       

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2682
https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=601
https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=812
https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=644
https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=600
https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=1326
https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=218
http://cartaarqueologica.bcn.cat/1986
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8. Refugi núm. 1086
37,38

  Via Laietana 
 

D’aquests refugis, només se’n té referència per la seva inclusió en un llistat de 
refugis existents a la ciutat de Barcelona, i se’n desconeix el seu accés, les 
dimensions i el recorregut. Cal tenir en compte que algunes descripcions sobre 
els refugis només esmenten el carrer on es troben, sense ubicar el punt exacte 
dins el traçat del carrer, i molts d’aquests es van ramificant pel subsòl i poden 
aparèixer en àrees allunyades de l’accés, i fins i tot poden aparèixer nous 
accessos no documentats. 

 

Barcelona, 15 de setembre de 2021, 

 

Laia Macià i Plaza 
Arqueòloga 
Servei d’Arqueologia de Barcelona 
Institut de Cultura de Barcelona 

                                                                                                                         
36 La Ciutat dels Refugis (https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=96)  
37 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2460)       
38 La Ciutat dels Refugis (https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=520) 

MESURES A APLICAR: 

Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i estudis d’impacte ambiental, 

caldrà que en el moment de redactar o executar qualsevol projecte a la zona 

que contempli la realització de moviments de terra i remocions del subsol, siguin 

del tipus que siguin, es tingui en compte i es valori la importància patrimonial de 

la zona preveient un control arqueològic al llarg de tota la intervenció. 

El control arqueològic es farà amb personal tècnic especialitzat en arqueologia, 

per la qual cosa serà necessari disposar d’un Projecte d’Intervenció 

Arqueològica (PIA) i sol·licitar un permís d’intervenció arqueològica a la Direcció 

general de Patrimoni Cultural de la Generalitat.  

Per a la redacció de la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud del permís, 

per a la confecció del PIA corresponent, o bé per ampliar les informacions de 

caire tècnic o administratiu, caldrà contactar amb almenys un mes (30 dies) 

d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia de Barcelona (93 256 

68 97 / 93 256 68 91 slezana@bcn.cat). La preparació de tots aquests 

documents es realitza d’ofici i no suposa cap mena de cost pel promotor de 

l’obra. 

En el cas de localització d’estructures arqueològiques, es valorarà la seva entitat 

i importància. En tots els casos i en cas d’afectació per l’obra, la conservació, el 

trasllat o el desmuntatge d’aquestes estructures s’haurà de posar en 

consideració de la Direcció general del Patrimoni Cultural de la Generalitat 

d’acord a allò que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

Tenint en compte que les restes de la Ciutadella borbònica estan declarades Bé 

cultural d’interès nacional (BCIN), qualsevol afectació sobre aquestes restes, 

inclòs el rebliment, s’haurà de posar en consideració de la Comissió Territorial 

del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona per a la seva aprovació 

Tota la documentació arqueològica generada arran de la intervenció s’haurà de 

presentar al Servei d’Arqueologia de Barcelona. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=96
http://cartaarqueologica.bcn.cat/2460
https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca/?s_id=520
mailto:slezana@bcn.cat
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PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 

Pressupost orientatiu 

Abans de realitzar cap proposta de pressupost, cal tenir present que en matèria 

d’arqueologia es treballa amb un elevat grau d’incertesa ja que, si bé es poden 

tenir certs indicis de la possible aparició de restes, no és fins que es procedeix a 

excavar que es constata realment la seva existència. 

Com que no es pot determinar amb exactitud l’existència de restes 

arqueològiques fins que no apareixen, i no és fins que apareixen que se’n pot 

valorar l’entitat i la importància i decidir si és necessari o no ampliar el procés 

d’excavació per tal de documentar-les correctament, la proposta pressupostària 

que es presenta, serà sempre una proposta de mínims. 

Aquesta valoració pressupostària contempla únicament una proposta de preus 

per hora i dia dels treballs de seguiment i identificació de troballes 

arqueològiques subsidiàries del projecte que s’especifica. Com hem comentat, 

caldrà valorar, en cas d’aparició de restes arqueològiques, quina incidència 

tenen en l’obra, quines mesures correctores cal aplicar i quina serà la intensitat i 

característiques dels treballs posteriors a realitzar. 

Cal tenir present que el nombre de dies pels quals es contracti la direcció 

arqueològica i la memòria preceptiva han de coincidir sempre, com a mínim, 

amb els dies de moviment de terres previstos al projecte. Pel que fa a la resta de 

categories laborals, el càlcul d’hores dependrà de les restes arqueològiques que 

puguin aparèixer i de les necessitats del projecte. 

Partida 01. Arqueologia 

CONCEPTE COST/ UNITATS/ TEMPS COST PREVIST / DIA 

1Arqueòleg/òloga 

director/a 
29,00€ / hora x 8 hores/dia 232,00€ / dia 

1 Oficial d’arqueologia 17,50€ / hora x 8 hores/dia 140,00€ / dia 

1 Peonada / auxiliars 14,00€ / hora x 8 hores/dia 112,00€ / dia 

1Topògraf/a / dibuixant 24,00€ / hora 192,00€ / dia 

Memòria preceptiva 
29,00€ / hora x 50% del 

temps del treball de camp 
116,00€ / dia 

Partida 02. Ajuts a l’arqueologia 

La partida d’ajuts a l’arqueologia es justifica pels treballs d’obra civil associats a 

la intervenció: moviment de terres amb maquinària, trasllat de maquinària i 

terres, reposicions, tancament de l’accés a la zona de treball, materials i accions 

de protecció,… 

Partida 03. Altres 

Al corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica (PIA) s’especificaran els 

Plecs de Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a 

l’actuació arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives 

derivades de l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs. 

En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles 

tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes 

arqueològiques que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques 

necessàries. En l’hipotètic cas que apareguin enterraments, cal preveure una 

partida per als estudis antropològics dels individus exhumats. Com a document 

annex trobareu una proposta de tarifes orientativa per a estudis i analítiques, 

fotogrametria i neteja, tractament i consolidació de material moble de les 

intervencions arqueològiques que pot ajudar a la valoració econòmica 

d’aquestes partides alçades. 
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D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 

13/03/2002): “En el cas d’intervencions que es facin en el subsol d’edificis o en 

solars que confinin amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a 

arquitecte/a, a qui correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no 

afectin l’estabilitat de l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La 

promoció haurà de vetllar per l’acompliment d’aquest article. 

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 

3594 – 13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. 

En tots els supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació 

d’estructures) caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió 

d’un arqueòleg/òloga i, si s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera 

instància, haurà de ser la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya qui aprovi definitivament la proposta. 

Des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar 

en vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 

s’estableix la “Taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions 

arqueològiques i paleontològiques preventives o integrades en un projecte 

d’investigació”. 

La Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per al 2015 que preveu un increment d’un 5% de les taxes (DOGC 6830 de 

13.03.2015). Actualment la taxa és de 21,85€. 

 

LEGISLACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT: 

Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 

6/2010, de 24 de març, que modifica el text refós de la Llei d’impacte ambiental 

de projectes. 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 

1807, d’11-10-1993). Tal i com disposa el capítol IV “Normes específiques de 

protecció del Patrimoni Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, 

instal·lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment d’impacte 

ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya. 

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció 

d’errades DOGC núm. 3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les 

declaracions d’impacte ambiental de projectes que afectin restes arqueològiques 

o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció General del 

Patrimoni Cultural. 

El Decret 308/2011, de 5 d’abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d’abril 

d’avaluació d’impacte ambiental. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

ANNEX 1: PLÀNOL DE LA VIA LAIETANA, DES DE LA PLAÇA DE L’ÀNGEL FINS A LA 

PLAÇA D’URQUINAONA I SUPERPOSICIÓ AMB ELS QUARTERONS D’EN GARRIGA I ROCA I 

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS I PATRIMONIALS CONEGUTS. 
ANNEX 2: PROPOSTA DE TARIFES ORIENTATIVA PER A ESTUDIS I ANALÍTIQUES, 
FOTOGRAMETRIA I NETEJA, TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ DE MATERIAL MOBLE DE LES 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 

 

Barcelona, 15 de setembre de 2021 

 
 
 
 
Josep Pujades i Cavalleria 
Responsable d’Intervencions Arqueològiques 
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ANNEX 1: PLÀNOL DE LA VIA LAIETANA, DES DE LA PLAÇA DE L’ÀNGEL FINS A LA PLAÇA D’URQUINAONA I SUPERPOSICIÓ AMB ELS QUARTERONS D’EN GARRIGA I ROCA I ELEMENTS 

ARQUEOLÒGICS I PATRIMONIALS CONEGUTS.
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ANNEX 2: PROPOSTA DE TARIFES ORIENTATIVA PER A ESTUDIS I ANALÍTIQUES, 
FOTOGRAMETRIA I NETEJA, TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ DE MATERIAL MOBLE DE LES 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES
*
 

 

TREBALL DE CAMP 

Arqueòleg/arqueòloga director/a  29,00 €/hora 

Arqueòleg/arqueòloga tècnic/a 24,50 €/hora 

Auxiliar d’arqueologia 17,50 €/hora 

 

ESTUDIS I ANALÍTIQUES MÉS FREQÜENTS 

 Estudis antropològics (individu complet) 400,00 € 
(Inclou determinació d’edat i sexe, 
caracterització morfomètrica i paleopatologia, 
valoració, interpretació i contextualització del 
conjunt –en cas de diversos individus) 

 Anàlisi C14 (1 mostra): 500,00 € 
(inclou enviament de la mostra) 

 Tractament de sediments: flotacions i filtratge 15,00-20,00 €/hora 
(separació de diversos tipus de partícules 
biològiques (botàniques i zoològiques: llavors i 
restes carpològiques, restes de carbons, de 
gasteròpodes, ictiofauna i microfauna). 

 Retirada de la runa de les flotacions i filtratge 400,00 €/10 m
3
 

 Estudis paleobiològics 35,00 €/hora 
(Restes botàniques i zoològiques: llavors i 
restes carpològiques, restes de carbons, de 
gasteròpodes, ictiofauna i microfauna). 

                                                 
* A totes les tarifes cal afegir-hi el 21% d’IVA. 

 

 Estudis palinològics 140-200 €/mostra 

 Fitolitologia i midons 160-200 €/mostra 

 Estudis de fauna 35,00 €/hora 

 Anàlisi residus de recipients, canalitzacions... 35,00 €/hora 

 Estudi petrogràfic de material lític  35,00 €/hora 
(determinació, procedència...) 

 Estudi tecno-morfològic i determinació 35,00 €/hora 
taxonòmica de fustes  

 Estudi numismàtic 35,00 €/hora 
 

FOTOGRAMETRIA 

 Fotogrametria i escàner 3D 1.500,00 €/jornada 
(inclou el treball de gabinet) 

 Fotogrametria i escàner 3D en refugis 2.500,00 € 
de la guerra civil espanyola 
(inclou el treball de gabinet) 

En el cas dels refugis de la guerra civil s’ha d’incloure un model 3D 

A l’hora d’executar l’escàner 3D, així com el lliurament dels resultats, caldrà 
tenir en compte les següents consideracions:  

- Prestar atenció a la contextualització en l’entorn urbà de les restes 
documentades 

- Ritme dens i regular de posicions d’escaneig (no superior a 8 m. entre 
estacions), que asseguri prou redundància i permeti no deixar buits en 
les posicions d’escaneig 

- Posicionar l’escàner a les interseccions entre trams o estructures, així 
com en canvis d’orientació 

- Il·luminació consistent, evitant tant com sigui possible l’alternança entre 
zones de claror i foscor. Els models també han de servir per a la difusió i 
cal poder obtenir textures de qualitat a partir d’ells 
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- Contemplar la possibilitat d’efectuar cobertura fotogramètrica 
complementària per detalls d’especial interès.  

Conjuntament amb la memòria científica, caldrà entregar també la 
documentació obtinguda del  escaneig 3D, i que a continuació detallem:  

- Fitxa tècnica: 

• Data i lloc 

• Empresa i operari 

• Característiques de l’equip emprat: 

o Escàner làser: marca, model i data del darrer calibratge 

o Estació total i/o GPS: marca, model i data de darrer calibratge 

- Fitxers originals d’escaneig, sense manipulació 

- Model enregistrat i georeferenciat, conforme als següents paràmetres: 

• Format E57 

• Sistema de referència ETRS89 UTM 31 N (codi EPSG 25831) 

- Fitxers auxiliars de georeferenciació: 

• Croquis de la xarxa de control topogràfica 

o Llistat de punts de control topogràfics amb coordenades en 
ETRS89 UTM 31 N 

o Representació sintètica de l’estructura documentada a partir de 
la renderització directa del núvol de punts a escala 1:50 (fitxers 
digitals, no impresos): Planta zenital i nadiral; Alçats anterior, 
posterior, dret i esquera; Seccions significatives 

TRACTAMENT, NETEJA I CONSOLIDACIÓ DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC MOBLE 

Tècnic/a restaurador/a diplomat/ada 23 €/hora 

Auxiliar de restauració 17 €/hora 

Material fungible 1,15 €/hora 
(correspon al 5% pressupost del tècnic i inclou treballs 
de neteja, tractament i consolidació de material arqueològic) 

 Examen amb raigs X 210,00 € 
(inclou les radiografies, el revelat i l’informe amb els 
resultats. La tarifa pot variar en funció de la mida de  
cada peça. No inclou el trasllat on es fa la radiografia) 

Prenent com a base les tarifes proposades per a tècnic/a i auxiliar de restauració, 
a la taula següent s’exposen les hores de treball previstes per a cada tipus de 
material: 

Naturalesa  
del material 

Tipus d’objectes Personal 
requerit 

Quantitat Hores de 
treball 
previstes

1
 

Os Agulles, fitxes de joc, denes, 
botons 

Auxiliar    1 peça  10 min 

Vidre Fragments diversos i peces 
de pasta de vidre  

Auxiliar    1 frag  5 min 

Plom Plaquetes, indeterminats Tècnic    
 

 1 peça  1 hora* 

Bronze Monedes Tècnic   
  

 1 peça  2-3hores 

Bronze Agulles, aplics, sivelles, 
didals, indeterminats 

Tècnic     1  peça  1 hora* 

Ferro Eines, sivelles, llàntia, 
cadenetes, 

Tècnic     1 peça  6 hores 
  

* Per cada 4 peces, comptar 1 hora més per a la documentació de la peça (fitxa 
de restauració segons el model del departament de restauració-conservació del 
Servei d’Arqueologia de Barcelona) 
ALTRES 

                                                 
1 Aquests càlculs sempre poden variar en funció de les característiques del propi material (volum, estat de 
conservació…), que pot ser molt divers dins cada conjunt. Com més material hi ha dins cada tipologia, més 
fàcil és que el temps de dedicació s’apropi més a les hores de treball previstes per a cada tipus d’objecte. 
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 Anàlisi de morters. 

 Estudis metal·lúrgics: escòries, ferros, bronzes, plom, altres (determinar 
tipus d’estudis possibles) 

 Estudis de dendrocronologia  

 Estudis xilològics (taxonomia, tecno-morfològic) 

 Anàlisi de tessel·les (pasta vítria, lítiques, ceràmiques...) 

 Estudi marbres 

 Elements escultòrics i arquitectònics 

 Estudi geològic 

 Estudis estilístics  

 Restauració i consolidació de revestiments amb pintura mural 

 Estudi morters 

 Estudi pigments 

 Estudi composició / restitució 

 Estudi de pigments 

Aquestes analítiques poden variar molt en funció del volum de material estudiat. 
Es pot agafar com a tarifa mitjana els 35,00 € que s’aplica a la resta d’estudis. 

 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
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Sra. Anna Massó Carbonell ACT21-00130
Departament d'Informació de Projectes i Recepcions
Gerència de Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana

Vist EL PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA 
LAIETANA ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L’ÀNGEL A BARCELONA, AL 
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, redactat per ZETA INGENIEROS DE CAMINOS i META 
ENGINEERING, aquest departament informa que,

Aquest projecte ha tingut en compte el projecte de REURBANITZACIÓ DE LA VIA LAIETANA i
s’adequa perfectament al projecte esmentat, respectant els requeriments que aquest projecte  
planteja, per tant s’informa positivament amb una qualificació A

Barcelona, 21 de setembre de 2021

Marta Gabàs Gonzalo

         Arquitecte

Dept. de Projectes Urbans

Àrea d'Ecologia Urbana, 
Direcció Model Urbà
Departament de Projectes Urbans
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Ana Massó i Carbonell 

 
Gerència Ad. Infraestructures i Mobilitat  Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
 
En relació amb la revisió de la PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE 

corresponent al codi del Natura ACT21-00130, redactat per Meta Engineering, amb un termini 
de 8 mesos, la promotora del qual és 

(BIMSA),  
 
Documentació Tècnica de Referència:    Vigència des de: 
Manual de Qualitat de les Obres a la Ciutat de Barcelona  05/2014   
 

1. Pel que es refereix al projecte es detallen alguns aspectes a tenir en compte: 

 
Objecte del projecte. 
Desviaments de serveis previs a la reurbanització de la Via Laietana. La remodelació de la Via 

 serveis  
 

- Tram 1: Via Laietana, entre la plaça Urquinaona i el carrer de Julià Portet. 
-  
- Tram 3: Carrer de les Jonqueres. 

 
executa creuaments i desviaments de serveis dels Trams 1 i 3 i un 

segment del Tram 2 pel futur trasllat de la línia de telecomunicacions entre Joaquim Pou i Plaça de 
 

 

  
La Via Laietana té una secció de 20m, que es distrubuïen en 5 carrils de circulació, 3 de baixada i 
2 de pujada, incloent un carril BUS-TAXI per banda. A partir del carrer Jonqueres desapareixien el 
carril de pujada, essent substituïts per un més de baixada i un cordó de serveis. 
voreres és de ,5m i 2,7m per banda. 

 ( aplicació de pintura i pilones), que han 
reduït el número de carrils a 4. 
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.  
 
Es plantegen un seguit  creuaments de calçada i execució de prismes en vorera:
 
1.-  
2.- Variant de electrificació de la línia M.T. de ENDESA 
3.- Desplaçaments de armaris de distribució urbana (ADU) de la companyia ENDESA, 
4.- D

 
5.-  
6.- Per resoldre la afecció dels cablejats de la xarxa de telecomunicacions que els diferents 

telecomunicacions a ambdós costats de la Via Laietana 
7. - Creuaments de la xarxa de semaforització i de la xarxa IMI en la futura implantació dels 
passos de vianants 
 

- Via Laietana  Urquinaona 
 

 
- Via Laietana  Jonqueras:  

 

 
- Via Laietana  Joaquim Pou 
 



  
 ACT21-00130 3 de 7
 

- Plaça Antoni Maura 
 

 
-  

 

 
Desenvolupament de les obres. 
 

 que es 
solaparan amb les obres de reurbanització. 

 
ascendent permetent 

només el sentit de baixada entre Urquinaona i Antoni 
Maura. Es permetrà el doble sentit de circulació amb dos 
carrils descendents i un carril ascendent, entre Passeig 
Colom i Plaça Antoni Maura. Per fer les adaptacions en el 
tram entre Pg. Colom i Pl. Antoni Maura caldrà 
implementar una actuació tàctica que permetrà el doble 
sentit de circulació amb dos carrils de baixada i un de 
pujada, donant accés des de Pg. Colom a Pl. Antoni 
Maura.  
 

- plementen desviaments del trànsit de 
pujada eliminat de la Via Laietana, a través del 
recorregut alternatiu següent: 
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- Fase 1: en aquesta fase es realitzen els creuaments per meitats dels serveis (prismes i 
gat alternativament i el tram central de 

 
 

 
- les segones meitats dels creuaments conjuntament amb les obres 

 
 

 
2. Especificacions Particulars: 

 Cal estudiar els entroncaments dels carrers transversals a Via Laietana, i la compatibilitat amb 
les obres. 

 Cal adjuntar plànols detallats del desviament del trànsit durant les obres, amb 1 plànol per a 
cada fase i/o subfase, on es reflecteixin les restriccions de trànsit de vehicles a Via Laietana, i 
els canvis de senyalització i sentits següents: 
o senyalització d'obra horitzontal i vertical a implantar, tant en l'àmbit d'obra com en els 

carrers dels voltants, per informar al conductor de la presència de les obres, i informar-li 
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dels desviaments alternatius proposats. Caldrà insitir amb cartellera a Gran Via-Pau 
Claris, Pl. Catalunya i Pas Sota Muralla. 

o 
han de permetre gir a la dreta 

o Pas de Sota Muralla (ascendent): Desviament per passeig de Colom (ha de permetre gir 

cruïlla. 
o Pau Claris: cal reduir de 3 carrils a 2 carrils des de Gran Via a carrer de Casp (1 

continuarà fins a Urquinaona i 1 obligatori de gir a Casp). Cal restricció sentit Llobregat a 
Ronda Sant Pere, i indicar gir sentit Besós o recte a Urquinaona. 

o Carrer de Fontanella (sentit Via Laietana): 2 carrils rectes i carril dret mixte 
o Plaça Catalunya: cal indicar desviament de trànsit per anar cap a les platges, sentit mar 

per Rambles i sentit muntanya cap a Gran Via 
o Carrer de Trafalgar: modificar carril dret multiservei, per convertir-lo en carril bus sense 

rils+bus). Revisar necessitats de càrrega i 
descàrrega del costat muntanya 

o . Estudiar les afectacions al carril 
de serveis. 

o  
o estudiar el  
o supressió i reubicació de parada de bus 211 i proposta de desviament provisional de la 

circulació de les línies 47, V15 i V17 durant les obres. 
 La secció de la Via Laietana durant les obres ha de 

. La secció com a mínim haurà de ser 
3,10m+0,10+3,10m de carril. 

 La secció del carrer Jonqueras durant les obres ha de mantenir en tot moment un carril de 
circulació lliure en sentit ascendent. En el moment dels creuaments de serveis, caldrà veure si 
la secció és suficient perquè passi algun vehicle. En cas que no ho sigui, caldrà tallar el carrer i
aplicar els desviaments necessari. 

 En cas que sigui necessari caldrà compatibilitzar les obres amb les futures obres de millora de 
 

 En relació amb les actuacions a la vorera mar de plaça Urquinaona, c

. 
 es 
 Cal estudiar les afectacions als accessos del mercat de Sta. Caterina i pàrquing, així com 

 Caldrà buscar espais de c/d de mercaderies als entorns del mercat, a Pl. Urquinaona i al c. 
Trafalgar. 

 
pas de vianants amb la vorera mar de la Ronda de Sant Pere, cal detallar el tipus de 
tancament, seccions de pas de vehicl
mínim 1,8 metres de pas. Incloure la senyalització horitzontal i vertical provisional d'obra i 
reflectir-ho al pressupost. 

 Caldrà disposar de suficients partides al pressupost per assumir les necessitats de cartellera, 
senyalització horitzontal, semaforització,..., per cadascuna de les fases i pels diferents àmbits 
afectats. 

 
siguin accessibles i que afectin el mínim possible la circulació. 

 

 Caldrà assegurar que totes le
 

 Caldrà estudiar les molèsties en quan a pols i sorolls de les obres. Donada la zona, i que les 
ols. 

Estudiar necessitat de disposar de sensors de pols i soroll. Caldrà preveure sol.licitud 

ria que produeixi 
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 Caldrà informar i coordinar els treballs amb la Comissaria existent a Via laietana. Abans 

 
 

crítiques (aldarulls, manifestacions..) o altres necessitats de la ciutat (esdeveniments, festes..)
 Caldrà estudiar com es faran els treballs tàctics del tram de Via Laietana des de Via Laietana a 

Pg. Colom, i estudiar el moment idoni per la seva implantació. 
  

 
 

3. Especificacions Generals: 
 Caldrà estudiar el pas provisional per a vianants, mantenint una amplada lliure de 1,80 metres.
 Cal garantir l'accessibilitat als comerços, habitatges, aparcaments i serveis. 
 Durant les obres es garantirà l'accés als vehicles d'emergència dins l'àmbit de la obra (mínim 

3,5m de calçada lliure). 
 Caldrà considerar (si existeix) l'afectació al transport públic i el seu desviament, si fos el cas. 
 Les zones d'aplec i casetes d'obra caldrà pactar-les amb els serveis tècnics del Districte. 
 El projecte preveurà tota la senyalització d'obra i el tipus de tancament a implantar, així com les 

proteccions i mesures a emprar. 
 Els tancaments en zona de calçada seran de tipus New Jersey (formigó o plàstic ple d'aigua) 
 La maquinària a emprar en obra serà proporcional i ajustada als espais disponibles i afectats.
 En tots els aspectes de la obra es compliran els requeriments del Manual de Qualitat. 
 Es tots els casos el projecte garantirà la restitució dels elements viaris i de senyalització 

horitzontal i vertical, de manera que es permeti un retorn de la vialitat amb total seguretat. 
 

4. Documentació a presentar al COM: 
 Fitxa tècnica del COM. 
 Memòria justificativa. 
 Fotografies i plànols de l'estat actual. 
 Planificació dels treballs. 
 Fases de les ocupacions per al desenvolupament de l'obra. 
 Definició gràfica de l'àmbit d'ocupació dels treballs, indicant tipus de tancament de l'obra, 

itineraris alternatius de vianants i elements afectats. 
 Abans de procedir a la obertura de vials, s'aportarà un plànol de la nova senyalització vertical i 

horitzontal, validat per Mobilitat. 
 

condicionants de mobilitat i altres obres existents en la zona, per tal de realitzar la coordinació 
adient. 

 Pla de comunicació de l'obra. 
 Qualsevol altra documentació necessària per a explicar què s'afecta i de quina manera s'afecta 

durant els treballs. 
 
Per complimentar aquest apartat és necessari consultar el següent enllaç:  
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-
actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-
public/documentacio-necessaria 
 
Considerem adient realitzar una reunió prèvia de treball amb el promotor de les obres abans de 
realitzar la presentació en el Comitè Obres i Mobilitat, per qualsevol consulta en relació a aquests 
temes ens podeu consultar al telèfon 932914121. 
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5. CONCLUSIONS 
 

ualificació B, FAVORABLE amb esmenes i 
. 

  

o omissions que es poguessin produir en la revisió de Projecte, es supliran amb remissió a 
normativa vigent en cada cas. 

Barcelona, a 23 de setembre de 2021. 

Tècnic del departament de Coordinació 
 

 Cap del departament de Coordinació 
 

   

Marc Prades Villanova  Carolina Puig Gimeno 

 







 

 
 
Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
  
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus Direcció de Projectes i Obres 
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T. 932 914 000 T. 932 896 800 
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Anna Massó Carbonell 
 

Infraestructures i Coordinació Urbana 
-220, 2a pl 

08012 BARCELONA 
 
A/C:  Jordi Vericat Vidal 

Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus 
 

N/Ref.: RP21.0201 
S/Ref.: ACT21-00130 
Organisme promotor:  
Redactors del projecte: UTE ZETA INGENIEROS  AUDINGINTRAESA 
Assumpte: Informe del projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la pl. 

Urquinaona i la pl. de l Àngel, al districte de Ciutat Vella 
 

Benvolgudes, 
Benvolguts, 

projecte rep la Qualificació B: Informe favorable amb especificacions tècniques que cal resoldre en 
. 

1. ESPECIFICACIONS PARTICULARS 

 
que es trobi a una distància inferior a 1 m respecte la cota de pavimentació; en aquest segon cas, anirà 
protegida amb un dau de formigó, armat en la part superior mitjançant una malla de protecció. 

 IVA,; 
es recomana assegurar que aquesta partida coincideix amb el previst al pressupost per a coneixement 
de l administració. 

2. ESPECIFICACIONS GENERALS 

 Totes les arquetes i pous de registre estaran perfectament impermeabilitzats per a evitar entrades 
 

 Totes les canonades en rasa aniran protegides amb polietilè tricapa segons les Especificacions de xarxa 
 

un sistema de e presentar un estudi per a aquest Projecte per una empresa 
especialitzada. 

 
 

 Quan corrugats per a pas de cable de senyal, aquests es disposaran 
paral·lels a la canonada, en un prisma de formigó. 



2 de 2 

S'executaran pous de registre per a la canonada cada 50-60 m. 

etàl·lic, i subtapa de 
7

tre. 

comunicarà a BCASA amb la suficient antelació per fer-ne la corresponent 
supervisió.  

Aquest sistema no es posarà en funcionament fins que no estigui connectat a un sistema general fix. 
-se la compatibilitat amb els senyals procedents de la planta de recollida pneumàtica 

corresponent. 

pneumàtica han de comunicar-se a BCASA - Informació Territorial de 
la xarxa, i així mantenir-ne la informació actualitzada. 

sistema de circuit tancat de càmera de televisió a totes les canonades de recollida pneumàtica de l
del projecte, facilitant el vídeo i el corresponent informe a BCASA, segons el format que es determini. 

Aquestes observacions, així com les noves que poguessin sorgir durant les obres, quedaran 
supeditades al criteri del tècnic responsable de BCASA 
tècnic inspector de les obres podrà modificar aspectes del projecte constructiu que hagin estat acceptats 
prèviament en aquest informe de projecte, sempre i quan aquesta modificació vingui avalada per un 
criteri que en aquest informe no hagi estat detectat. 

Barcelona, 27 de setembre de 2021 

Cordialment, 

Vist i plau 

Laura González Sales Agustín Higuero Cabañes 
Servei de Gestió del 
Territori i Conservació 

Cap de Servei de Gestió del 
Territori i Conservació 

Alejandro Ortiz Garre 
Director de Projectes i Obres 



 

Districte de Ciutat Vella

 

 
Anna Massó Carbonell 

 
Gerència Ad. Infraestructures i Mobilitat  Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
 
En relació a la revisió de l'actuació al CARRER VIA LAIETANA  del projecte: RENOVACIÓ I MILLORA DE LES 

" actuació al 
Districte de CIUTAT VELLA, corresponent al codi del Natura ACT20-00130,  
 
 
Documentació Tècnica de Referència:                Rebut: 
210920_Avanç projecte renovació serveis VL_v01.pdf          20/09/2021 
 

1. Pel que es refereix a aquest document rebut per correu electrònic en data 20 de setembre de 2021 es 
detallen alguns aspectes a tenir en compte: 

2. Condicions Particulars: 

Hi ha les següents indicacions al projecte: 
 
ENLLUMENAT 
 

a façana, des de Districte no ens sembla la solució més òptima per què : 
 

edificis i no pas en funció de les necessitats i criteris compositius. Aquests, semblen més adients en el cas 
de Via Laietana per tractar- edificis amb nivells de protecció C i B en la pràctica totalitat,  
fet que dona interès al conjunt i que entenem, caldria preservar. 

 
Entenem que caldria trobar una solució  
-  que tingués entitat pròpia, com un element més integrat en la secció del carrer i per tant sense tenir 

que adaptar-se a les diverses  formes de les façanes resseguint els seus elements provocant 
distorsions.  
O  bé , 

- Tal com es comentava en les conclusions del procés participatiu, la proposta d'il·luminació sense 
bàculs quedava pendent de comprovar la viabilitat tècnica d'altres propostes.  Sempre seria 
preferible fer el muntant per una façana no protegida de la Via Laietana (per ex. nums. 69, 63-65, 61, 
20, 14 i 12, tot i que aquesta darrera s'ha proposat protegir-la) o d'altre carrer adjacent, aprofitant 
reclaus o els límits entre finques, i fer discórrer la xarxa horitzontal aprofitant les cornises i impostes 
existents. 

 
En tot cas, caldrà  

 
VENTILACIÓ DEL METRO 
 
Cal avaluar i justificar que la reixa de ventilació del metro que s'ubica davant del pas de vianants de la pl. 
Antoni Maura  no causa molèsties remarcables a vianants, tant pel que fa a la velocitat com a la 
temperatura de l'aire expulsat. 
 
GENERAL 

- Caldrà  
 

 
 

Districte de Ciutat Vella
 
           

- 
que, per falta de previsió, en resultin peces petites de paviment amb el conseqüent increment de 
manteniment que implica; estudi del modulat del paviment en els punts de trobada amb tapes de 
registre.  
 
 

3. Condicions Generals: 

 
- 

 
 

- 
 

 
- Que com aquestes obres afecten a punts molt sensibles del Districte, el departament de Comunicació del 

pugui anar donant tant al veïnat com als diferents Consells, agents i operadors, la informació escaient. 
 

- Finalme
qualsevol ocupació prevista de la via publica i a Guardia Urbana els possibles talls de carrers, les càrregues 
i descàrregues de material, etc... si és el cas.  

 
 

4. CONCLUSIONS 

 
 qualificació B, FAVORABLE amb CONDICIONS a aplicar durant 

la fase d'execució d'obra. Totes les observacions anteriors  de tenir en compte i tots aquells aspectes no 
detectats o omissions que es poguessin produir en la revisió de Projecte, es supliran amb remissió a normativa 
vigent en cada cas. 
 
 
Barcelona, 27 de setembre  de 2021 
 
 
 
  
 
          
Silvia Julian Garcia        Josep Maria Coll Estruga 
Cap del Departament     Director dels Serveis de  

      Llicències i Espai Públic 
 

 



Institut Municipal d'Informàtica
Direcció de Telecomunicacions i Infraestructures 

Sr. Iñaki Doval Apaolaza
Director Tècnic  del Departament de Sistemes Tecnològics i Serveis de BIMSA
BIMSA, Barcelona Infraestructures Municipals

Barcelona, a 27 de setembre de 2021

Informe: RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA ENTRE LA PLAÇA 
URQUINAONA I LA PLAÇA DE L'ANGEL

Codi Natura: ACT21-00130

Benvolgut/uda,
En referència a la teva petició sobre l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de referència,
informem del projecte que ens heu fet arribar amb la següent valoració global:

B) INFORME TÈCNIC DEL PROJECTE FAVORABLE AMB OBSERVACIONS O CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA

Observacions / Condicions:

Favorable a expenses de la confirmació de que les partides de BCASA del tub portafibra per 
clavagueram per la instal·lació de la fibra del IMI entraran en el PCA del projecte. 

Cordialment,

Albert Fiter de Paz
Direcció de Telecomunicacions i Infraestructures
Institut Municipal d'Informàtica



 

 

 

 

 

Sra. Carolina Puig Gimeno        R.3314 
 

Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures  Ecologia Urbana 
 

En relació a la revisió del projecte executiu de PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES 
XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA, ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L NGEL 
A BARCELONA. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA  
 

1. Pel que es refereix al projecte executiu de PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE 
LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA, ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA 
DE L NGEL A BARCELONA. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA , es detallen alguns 
aspectes a tenir en compte: 

 

ol de la memòria 
constructiva que tindran una afectació directa o indirecta sobre les restes arqueològiques 

15 de setembre de 2021 emès pel Servei 
 

En tots aquests treballs es preveu un seguiment i control arqueològic, tal i com ho 

Barcelona. 

Al projecte estan previstes tres partides alçades a justificar destinades : una 
partida ca de seguiment i de control i excavació extensiva 
import de 60.000,00 una segona partida alçada a justificar 
informes de 10.00 i una darrera destinada a la direcció arqueològica de camp amb 
un import de 2 . En total, doncs, el projecte contempla destinar fins a 72.000,00
en conc , quantitat que es considera suficient. 

no cal afegir res. 

 

Especificacions Generals: 

Donat que els requisits considerats necessaris des del S
han estat incorporats en el projecte executiu de PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES 
XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA, ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L NGEL 
A BARCELONA. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA , el Serv
considera adient emetre un informe de supervisió tècnica de tipus B del present 
projecte. 



 

 

En qualsevol obra/projecte és impossible tenir una certesa absoluta de les probables 
restes arqueològiques que es puguin documentar, així com la seva extensió o 

lls que, en cas 
de localitzar- podria 

troballes, caldria modificar les partides pressupostàries incloses en el projecte i per 

supervisió tècnica de tipus B. 

 

CONCLUSIONS 

qualificació B, FAVORABLE, amb 
esmenes i consideracions a resoldre en fas . 

detectats o omissions que es poguessin produir en la revisió de Projecte es supliran amb 
remissió a la normativa vigent en cada cas. 

 

 

Barcelona, a 21 de setembre de 2021. 

 

Responsable   Director de Memòria, Història i Patrimoni 

 

 

 

 

 

Josep Pujades i Cavalleria      Carles Vicente Guitart 
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PERFIL LONGITUDINAL GIR RSU VIA LAIETANA - CARRER DE SANT PERE MÉS ALT
ESCALA DIN-A3: 1/100

Llegenda serveis localitzats a les cales

Mitja tensió existent
Baixa tensió existent
Telecomunicacions existent
Aigua potable existent
Prisma existent
Sense identificar existent

AMB ENDERROC DE VOLTA
CREUAMENT COL.LECTOR

I EXECUCIÓ DE NOU SOSTRE
(VEURE PLÀNOLS DE DETALL)
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NIHARD 86º

NIHARD 73º

NIHARD 58º

NIHARD 43º

NIHARD 30º

NIHARD 15º

(EN TOTA LA XARXA PRINCIPAL)
COLZES NIHARD 18mm.

CANONADA Ø 500

REGISTRE

DISPOSICIÓ RAMAL A COL.LECTOR
RASA TIPUS (PLANTA)

1.
25

CANONADA Ø 500

CANONADA Ø 500

DE TENIR RADI 1.800 DE CORBATURA.
TOTS EL COLZES DE LA XARXA HAN

Ascensió màxima 10°. Possibilitat d'arribar a 15° en

Desviament horitzontal amb colzesTub ascendent amb colzes.

CANONADA Ø 500

ÀNGLES DE LA CANONADA Ø500
NORMATIVA DE PENDENTS I

casos especials, previ estudi.

Mín. 1.50m

Mín 3.00mMín. 3.00m

Mín. 1.00m

Mín 1.50m

Mí
n.1

.00
m

a definir arqueta.

1.50m - 2.00m
(codo >= 45º)

1.25

1.5m - 2.00m

R1.80m

0.
63

R1.80m

R1.80m

Mín. 
0.7

5m

R1.80m

R1.80m

R1.80m

0.15

 A
pr

ox
. 2

.0
0 

(v
ar

ia
bl

e)

CONDUIT

0.
35

NIVELL VORERA ACABADA

REPLE COMPACTAT PN >95%

DE PRESTEC
TONGADES 20 cm. AMB MATERIAL

BANDA DE

REPLE DE SORRA
CALCÀRIA COMPACTADA

ADVERTENCIA

6

1

0.10

RASA TIPUS

Ap
rx

. 2
.4

0 
(v

ar
ia

bl
e)

CONDUIT

0.
50

0.15

NIVELL VORERA ACABADA

BANDA DE

CALCÀRIA COMPACTADA
REPLE DE SORRA

ADVERTENCIA

6

1

0.500.50

RASA TIPUS EN PUNT DE SOLDADURA

RASA TIPUS

RASA TIPUS

SOLDADURA

1.
50

B B'

A A

1.26

1.00

Sobrexcavació 
per a treballs de 
soldadura.

SUB-BASE DE SAULÓ DE 10 CM

SUB-BASE DE SAULÓ DE 50 CM

SECCIÓ AA' PLANTA

SECCIÓ BB'

AMB TERRES SELECCIONADES

SUB-BASE DE SAULÓ DE 10 CM

NI-HARD

VARIABLE

1

6

FORMIGÓ HA-25

0.25m
0.25m

1.25

VARIABLE

AMPLE RASA (O MÍN. 0.80) 

0.80

Reblert amb formigó HM-20

Ø10/20

0.40

0.40

0.15

DETALL CANONADA FORMIGONADA

Aquest reforç es col·locarà sempre que la generatriu 
superior del tub, quedi a 1m. o menys de la superficie.

REPLE DE RASA 

REPLE COMPACTAT PN >95%

DE PRESTEC
TONGADES 20 cm. AMB MATERIAL

RASA TIPUS AMB PROTECCIÓ DE FORMIGÓ
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SECCIONS

VÀLVULA DE SECCIONAMENT EN PERICÓ PER PAS RODAT
(VERTICAL)

 TAPA ESTANCA

DRENATGE x2 

PENDENT DEL 1.8%

DRENATGE x2 (*)

DIMENSIÓ Ø0.80m
FORAT LLIURE D'ACCÉS

BB

A

2.30

A

1.10

B

0.85
0.65

Variable

1.80

PATES D'ACCÉS

SECCIÓ A-A SECCIÓ B-B

1.3
50

 TAPA ESTANCA CIRCULAR

0.85 0.65

0.18
0.380.35

0.31 0.31

1.50

1.50

0.61 1.19

0.55 1.25

0.54

1.80

1.55 0.25

Ø0.80

variable

variable
m

in 1.10

variable variable

Variable

Variable

0.48
0.67

0.35

1.26

2.500.30

0.68

0.48

1.101.10

SECCIÓ A-A'

0.35

PENDIENTE DEL 1.8%

DRENAJE x2 (*)

0.31 0.30

0.30
1.89

2.20
1.750.45

0.80

2.20

1.50

A A'

B

B'

DRENATGE x2 

 TAPA ESTANCA CIRCULAR
pas rodado 

VÀLVULA DE SECCIONAMENT EN PERICÓ PER PAS RODAT
(HORITZONTAL)

"Conduit" PVC Ø63
(per cable senyal i
tub d'aire comprimit)

2 tubs PVC Ø110
per a drenatge

Registre d'accés a la
conducció de 400x560mm

amb tapa embridada de
550x750mm

Tapa D400 EN124 Ø600 int.
Ajuntament de Barcelona
Recollida d'escombreries

PERICÓ PER A REGISTRE DE LA 
CANONADA

0.25

H
0.00

SECCIONS

PLANTA PLANTA

0.20

0.20

1.50

0.200.20

1.20
0.68

0.52

0.55 0.95

SECCIÓ

PLANTA
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67528

D1762

D4435

BA92076

101025

BA90506

BA92098

D2598

BA91245

BA90157

BA92076

69601

BA90414

101025

BA90506

57940

D2598

BA91245

BA90157

BA92301

BA92098

BA91458

BA90414

BA91245

D1338

TRAM A EXECUTAR
I NOMBRE I TIPUS DE TUBULARS

N%NNN

LLEGENDA

XARXA IMI I SEMAFORITZACIÓ

XARXA TELEFÒNICA EXISTENT
COL.LECTOR EXISTENT

GALERIA DE SERVEIS EXISTENT

ARQUETA DE REGISTRE
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0+000

0+100CREUAMENT 
SEMÀFORS + IMI
2Ø110+4Ø125

Pk=0+090

67528

D1762

D4435

BA92076

101025

BA90506

BA92098

D2598

BA91245

BA90157

BA92076

69601

BA90414

101025

BA90506

57940

D2598

BA91245

BA90157

BA92301

BA92098

BA91458

BA90414

BA91245

D1338

TRAM A EXECUTAR
I NOMBRE I TIPUS DE TUBULARS

N%NNN

LLEGENDA

XARXA IMI I SEMAFORITZACIÓ

XARXA TELEFÒNICA EXISTENT
COL.LECTOR EXISTENT

GALERIA DE SERVEIS EXISTENT

ARQUETA DE REGISTRE
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DOS FIBRES ÒPTICA A TÚNEL TMB 
SÓN COMPARTIDES PER ALPI I IMI

0+100

0+200CREUAMENT 
SEMÀFORS
2Ø110

CREUAMENT 
SEMÀFORS + IMI
2Ø110+4Ø125

CREUAMENT
AIGUA POTABLECREUAMENT 

AIGUA POTABLE

CREUAMENT 
PRISMA PERIMETRAL
MOBILIARI URBÀ
9Ø125
1Ø160
1Ø110

Pk=0+090 Pk=0+240Pk=0+185

67528

D1762

D4435

BA92076

101025

BA90506

BA92098

D2598

BA91245

BA90157

BA92076

69601

BA90414

101025

BA90506

57940

D2598

BA91245

BA90157

BA92301

BA92098

BA91458

BA90414

BA91245

D1338

TRAM A EXECUTAR
I NOMBRE I TIPUS DE TUBULARS

N%NNN

LLEGENDA

XARXA IMI I SEMAFORITZACIÓ

XARXA TELEFÒNICA EXISTENT
COL.LECTOR EXISTENT

GALERIA DE SERVEIS EXISTENT

ARQUETA DE REGISTRE
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DOS FIBRES ÒPTICA A TÚNEL TMB 
SÓN COMPARTIDES PER ALPI I IMI

0+300

0+400CREUAMENT 
SEMÀFORS
2Ø110

CREUAMENT 
SEMÀFORS + IMI
2Ø110+4Ø125

CREUAMENT 
ELECTRIFICACIÓ

Pk=0+435Pk=0+295 Pk=0+375

ACCÉS GAL-B-2

ACCÉS GAL-LL-2

ACCÉS GAL-B-1

ACCÉS GAL-LL-1

67528

D1762

D4435

BA92076

101025

BA90506

BA92098

D2598

BA91245

BA90157

BA92076

69601

BA90414

101025

BA90506

57940

D2598

BA91245

BA90157

BA92301

BA92098

BA91458

BA90414

BA91245

D1338

TRAM A EXECUTAR
I NOMBRE I TIPUS DE TUBULARS

N%NNN

LLEGENDA

XARXA IMI I SEMAFORITZACIÓ

XARXA TELEFÒNICA EXISTENT
COL.LECTOR EXISTENT

GALERIA DE SERVEIS EXISTENT

ARQUETA DE REGISTRE
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DOS FIBRES ÒPTICA A TÚNEL TMB 
SÓN COMPARTIDES PER ALPI I IMI

0+500CREUAMENT 
SEMÀFORS + IMI
2Ø110+4Ø125

CONNEXIÓ A 
XARXA EXISTENT CONNEXIÓ A 

XARXA EXISTENT

CONNEXIÓ A 
XARXA EXISTENT

CONNEXIÓ A 
XARXA EXISTENT

CONNEXIÓ A 
XARXA EXISTENT

4Ø125

4Ø
12

5

4Ø125

ACCÉS GAL-B-3 ACCÉS GAL-B-4 ACCÉS GAL-B-5

ACCÉS GAL-LL-3 ACCÉS GAL-LL-4

Pk=0+435
Pk=0+475

ACCÉS GAL-B-2

ACCÉS GAL-LL-2

67528

D1762

D4435

BA92076

101025

BA90506

BA92098

D2598

BA91245

BA90157

BA92076

69601

BA90414

101025

BA90506

57940

D2598

BA91245

BA90157

BA92301

BA92098

BA91458

BA90414

BA91245

D1338

TRAM A EXECUTAR
I NOMBRE I TIPUS DE TUBULARS

N%NNN

LLEGENDA

XARXA IMI I SEMAFORITZACIÓ

XARXA TELEFÒNICA EXISTENT
COL.LECTOR EXISTENT

GALERIA DE SERVEIS EXISTENT

ARQUETA DE REGISTRE
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0+600

0+700

NOVA ARQUETA
DE CONNEXIÓ
A CONSTRUÏR

CONNEXIÓ A 
XARXA EXISTENT

CONNEXIÓ A 
XARXA EXISTENT

2Ø
12

5
2Ø

12
5

2Ø
12

5

4Ø125

2Ø125

CREUAMENT 
IMI
4Ø125

ACCÉS GAL-B-5

ACCÉS GAL-LL-4

67528

D1762

D4435

BA92076

101025

BA90506

BA92098

D2598

BA91245

BA90157

BA92076

69601

BA90414

101025

BA90506

57940

D2598

BA91245

BA90157

BA92301

BA92098

BA91458

BA90414

BA91245

D1338

2563325633

65372

BA92329

21768

D0663

55585

25633

D0549

D0663

D1280

BA92329

53336

BA92329

BA10369TRAM A EXECUTAR
I NOMBRE I TIPUS DE TUBULARS

N%NNN

LLEGENDA

XARXA IMI I SEMAFORITZACIÓ

XARXA TELEFÒNICA EXISTENT
COL.LECTOR EXISTENT

GALERIA DE SERVEIS EXISTENT

ARQUETA DE REGISTRE
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132 700 132

964

13
2

85
0

nivell paviment

ALÇAT
TAPA DOBLE 70x70
Esc.: 1/20 (cotes en cm)

22
5

450

60
0

RASA EN VORERA PER A 2 CONDUCTES Ø125
Esc.: 1/20 (cotes en cm)

50
12

5
50

125 80125 4080

10
0

28
0

22
0

Nivell del paviment
de vorera acabada

excavació i posterior replè amb 
material compactat al 95% P.M.

tub corrugat de polietilè Ø125mm

suport per a 2 tubs

malla de senyalització

formigó HM-20

40
0

450

10
00

RASA EN CALÇADA PER A 4 CONDUCTES Ø125
Esc.: 1/20 (cotes en cm)

12
5

12
5

50

125 80125 4080

10
0

90
0

Nivell del paviment 
de calçada acabada

excavació i posterior replè amb 
material compactat al 95% P.M.

tub corrugat de polietilè Ø125mm

suport per a 4 tubs

malla de senyalització

formigó HM-20

TC

D-400

132 700 132

964

13
2

70
0

13
2

10
0

40

15
0

100

PLANTA

ARQUETA 70x70
Esc.: 1/20 (cotes en cm)

SUPORT DE POLITGES
Esc.: 1/2 (cotes en mm)

PLACA DE REPARTIMENT  (e=5mm)FEMELLA EN ANELLA

FEMELLA M-16

50
50
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INSTAL·LACIÓ DE TUB PORTAFIBRA ÒPTICA
SORTIDA PER POU DE REGISTRE PER LA PARET DELS PATES

Esquema general
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INSTAL·LACIÓ DE TUB PORTAFIBRA ÒPTICA
SORTIDA PER POU DE REGISTRE PER LA PARET DELS PATES

Esquema general
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0.125
0.040

0.040
0.125

0.035
0.160

0.070

0.040 0.125 0.040 0.125 0.040 0.125 0.040 0.125 0.040

0.087 0.160 0.040 0.125 0.040 0.100 0.147

0.125
0.040

0.040
0.125

0.100
0.100

0.065

PRISMA PERIMETRAL MOBILIARI URBÀ AMB 2 TUBS DE RESERVA
9Ø125 A adaptardimensionat de PPMU segons necessitats
1Ø160 + 1Ø100 
ESCALA: 1:10

0.700

0.595



0+300

0+400

Pk=0+435Pk=0+295 Pk=0+375

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ
COLT

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ
COLT

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ
COLT
I ORANGE-ALPI

ESCOMESA
COLT 
I ORANGE-ALPI

ESCOMESA
COLT

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ

VF-ONO
I ORANGE-ALPI

ESCOMESA
VF-ONO

ESCOMESA
VF-ONO

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ
VF-ONO

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ
VF-ONO

ESCOMESA
VF-ONO
I ORANGE-ALPI

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ 
I ESCOMESA
VF-ONO

ESCOMESA
ORANGE-ALPI

ACCÉS GAL-B-2

ACCÉS GAL-LL-2

ACCÉS GAL-B-1

ACCÉS GAL-LL-1

67528

D1762

D4435

BA92076

101025

BA90506

BA92098

D2598

BA91245

BA90157

BA92076

69601

BA90414

101025

BA90506

57940

D2598

BA91245

BA90157

BA92301

BA92098

BA91458

BA90414

BA91245

D1338

LLEGENDA

GALERIA DE SERVEIS EXISTENT
NOVA CANALITZACIÓ 8Ø125 mm

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NOVA ARQUETA DE REGISTRE
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0+500

ACCÉS GAL-B-3 ACCÉS GAL-B-4 ACCÉS GAL-B-5

ACCÉS GAL-LL-3 ACCÉS GAL-LL-4

Pk=0+435
CONNEXIÓ

CANALITZACIÓ
COLT

ESCOMESA
COLT

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ
COLT

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ

COLT
I ORANGE-ALPI

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ
VF-ONO

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ
VF-ONO
I ORANGE-ALPI

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ 
I ESCOMESA
VF-ONO

CONNEXIÓ
CANALITZACIÓ
VF-ONO

ARQUETA DE CONNEXIÓ
A CREUAMENT GALERIES
EXISTENTS

ARQUETA DE CONNEXIÓ
A CREUAMENT GALERIES
EXISTENTS

Pk=0+475

ACCÉS GAL-B-2

ACCÉS GAL-LL-2

67528

D1762

D4435

BA92076

101025

BA90506

BA92098

D2598

BA91245

BA90157

BA92076

69601

BA90414

101025

BA90506

57940

D2598

BA91245

BA90157

BA92301

BA92098

BA91458

BA90414

BA91245

D1338

LLEGENDA

GALERIA DE SERVEIS EXISTENT
NOVA CANALITZACIÓ 8Ø125 mm

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NOVA ARQUETA DE REGISTRE
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132 700 132

964

13
2

85
0

nivell paviment

ALÇAT
TAPA DOBLE 70x70
Esc.: 1/20 (cotes en cm)

RASA EN VORERA PER A 8 CONDUCTES Ø125
Esc.: 1/20 (cotes en cm)

R
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Nivell del paviment
de vorera acabada

40
0

75
0

RASA EN CALÇADA PER A 8 CONDUCTES Ø125
Esc.: 1/20 (cotes en cm)

12
5

12
5

50

Nivell del paviment 
de calçada acabada

tub corrugat de polietilè Ø125mm

suport per a 4 tubs

malla de senyalització

formigó HM-20
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PLANTA

ARQUETA 70x70
Esc.: 1/20 (cotes en cm)

SUPORT DE POLITGES
Esc.: 1/2 (cotes en mm)

PLACA DE REPARTIMENT  (e=5mm)FEMELLA EN ANELLA

FEMELLA M-16

50
50

suport per a 4 tubs
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tub corrugat de polietilè Ø125mm
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Llegenda noves instal·lacions

Fase de serveis

Aigua potable Ø200 MM

Prisma telecomunicacions tretes de la galeria

Prisma / linies variants electrificació

Fase d'urbanització

Embornal Prisma mobiliari urbà
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DETALL REPOSICIÓ PAVIMENT DE CALÇADA (XARXA 
BÀSICA AMB CARRIL BUS)
Esc.: 1/20

DETALL REPOSICIÓ PAVIMENT DE VORERA
Esc.: 1/20

DETALL SOBREAMPLES PER A RASES A EXECUTAR EN 
CALÇADES EXISTENTS
Esc.: 1/20

0.
04

  /
 0

.0
8

0.
15

0.
03

1 LLOSETES HIDRÀULIQUES DE 20x20x4 cm (20x20x8 cm en zones de pas de vehicles)
2 MORTER DE CIMENT M-80
3 FORMIGÓ HM-20 DE 15 cm DE GRUIX

0.
08

0.
30

0.
12

1
2
3
4
5
6

0.
07

4 TERRENY NATURAL COMPACTAT AL 95% PM

7

Reg d'adherència ECR-1
AC16 bin B50/70 S e=7cm (98% M.)

AC22 base B50/70 G e=8cm (98% M.)
Reg d'adherència ECR-1

Reg d'adherència ECR-1

BBTM11A BM-3c e=3cm (98% Marshall)

Base Formigó HM-20 e=22cm
8
9

Sub-base Tot -Ú e=20cm (98% PM)
Terreny compactat (95% PM) 

0.
03

DETALL REPOSICIÓ PAVIMENT DE CALÇADA (XARXA 
BÀSICA)
Esc.: 1/20

0.
08

0.
22

0.
20

1
2
3
4
5
6

0.
07

7

Reg d'adherència ECR-1
AC16 bin B50/70 S e=7cm (98% M.)

AC22 base B50/70 G e=8cm (98% M.)
Reg d'adherència ECR-1

Reg d'adherència ECR-1

BBTM11A BM-3c e=3cm (98% Marshall)

Base Formigó HM-20 e=22cm
8
9

Sub-base Tot -Ú e=20cm (98% PM)
Terreny compactat (95% PM) 

0.
03

Nivell paviment de
calçada

Rigola blanca de 
20x20x8 cm
o 30x30x8 cm

Vorada de granit de 
100x20x24 cm

Nivell paviment de
vorera

DETALL REPOSICIÓ VORADA I RIGOLA
Esc.: 1/20

0.
24

0.
20

0.200.20 / 0.30

0.
08

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

DETALL REPOSICIÓ CALÇADA AMB LLAMBORDES 
EXISTENTS
Esc.: 1/20

0,
08
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10

0,
22

0,
20

AMPLE
RASA 0,500,50

0,30

0,50

0,30

SECCIÓ

PLANTA

Reg d'adherència ECR-1
10 cm AC22 base B60/70 G (98% M.)

22 cm formigó HM-20
20 cm tot-ú artificial

Reg d'adherència ECR-1

8 cm AC-16 surf B50/70 D (98% M.)

0,
32

Reblert sòl
seleccionat

22 cm formigó HM-20

Nota:
Dimensions de la 
rigola en funció de les 
de la rigola adjacent al 
tram afectat

07
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NOTA: Si al replanteig dels creuaments de serveis es comprova que l'amplada de calçada de la Via Laietana no 
permet mantenir una amplada lliure de 6,30m pels desviaments de trànsit, aquest creuament s'haurà d'executar 
en condicions extraordinàries (treballs nocturns o de cap de setmana) per no afectar el normal funcionament del 
trànsit desviat.
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1. OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1. Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.2. Àmbit d’Aplicació 

 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot 

el que no siguin explícitament modificades pel Contracte de obres. 

 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu 

contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser 

menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

 

Respecte la normativa vigent aplicable, a grans trets podem distingir les següents: 

 Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 

3/2011 

 Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 

civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991). 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 

condiciones bàsicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995). 

 RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006) 

 NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació 

 Normes UNE 

 Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998 

 EHE de formigó estructural 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions 

(BOE 228 de 23 setembre 1986) 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 

1974) 

 Reglament vigent Electrotècnic de BT 

 Plecs i Normativa municipal específica de l'Ajuntament de Barcelona: 

 Manual de reg. Guia Pràctica per al reg de les zones verdes de Barcelona. Medi 

Ambient i Serveis Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011 

 Plec de Prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instalꞏlacions de reg. 

Medi Ambient i Serveis Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011 

 Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’espais verds 

2020.  

 Plec de Prescripcions Tècniques dels sistemes de comunicacions i control de reg.  

 Decàleg de Protecció de l'arbrat durant les obres. 

 Manual de senyalització dels espais verds de la ciutat de Barcelona, maig de 2013 

 Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes. 

 Pla Director d'Enllumenat de Barcelona i Plec de Condicions Tècniques per a 

instalꞏlacions d’enllumenat públic, Ajuntament de Barcelona. Normativa d'obligat 

compliment per a Instalꞏlacions d'enllumenat exterior, Juny de 2013. 

 Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. Guia per a l’ambientalització de 

l’execució d’obres. 

 Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, de 5 d’abril 

de 2011 

 Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de la Ciutat de 

Barcelona, Ajuntament de Barcelona i BCASA. Setembre 2015. 

 Manual d'aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals. 

 Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal 

topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona. Topogràfic Obra Acabada (versió 2.0). 

Maig 2016 

 Pla Director de les TIC. Desplegament d'Infraestructures "Smart" a l'Espai Públic 

(PDTIC), maig de 2014 

 Especificacions tècniques de les instalꞏlacions TIC per projectes en espai públic. Maig 

2021. 
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 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 2015 

 Plec Tècnic de Senyalització. 2ª versió. Febrer 2017 

 Recull de criteris tècnics per a la instalꞏlació d'elements, mobiliari i accessoris per a la 

gestió de residus i neteja viària. Inclusió a l'espai urbà. 2013 

 Plecs i Normativa específica sobre el Patrimoni Arqueològic: 

 Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 6/2010, 

de 24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes. 

 Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-

1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni 

Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, instalꞏlacions o activitats que s’hagin 

de sotmetre al procediment d’impacte ambiental, s’ha de solꞏlicitar informe al 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 

3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental 

de projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un 

informe previ de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 

 El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació 

d'impacte ambiental 

 Normativa de protecció contra incendis aplicable a la ciutat de Barcelona 

 Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08). (PDF) 

 Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI/06). 

 Documento Básico DB SI (edición comentada). 

 Documento Básico DB SUA (edición comentada). 

 Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

(RSCIEI. RD 2267/2004). 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI. RD 1942/1993). 

Seran d'aplicació tota la normativa, directives i reglaments vigents en el moment de la redacció 

del projecte. 

Cal recordar que, en cas de duplicitat, prevaldrà l'estipulat als Plecs Municipals vigents i de 

BIMSA. 

2. CONDICIONS GENERALS 

 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin 

modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el 

moment de la licitació de les obres. 

2.1. Documents del Projecte 

 

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos; 

Document núm.2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions, Document núm. 4 -

Pressupost, i Document núm. 5 - Sostenibilitat i medi ambient. El contingut d'aquests 

documents és detallat a la Memòria. 

 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són 

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 

cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, 

Pressupost Total. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, 

els amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 

propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 

subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació 

que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 

propis mitjans. 

 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 

contracte; per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar modificació de les condicions del contracte 

en base  les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin en alguns documents contractuals. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 

suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 

del Projecte. 
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En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el 

que s'han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre 

les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, 

quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

2.2. Direcció d’obra 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per BIMSA, estarà a càrrec d'una 

Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. BIMSA participarà en la Direcció 

d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per BIMSA. 

- Les modificacions d'obra establertes per BIMSA. 
 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 

funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 

replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les 

normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 

Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva 

definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu 

convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries 

o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 

d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del 

control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra 

presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament a la seva recepció per BIMSA. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a 

BIMSA un cop acabats els treballs. 
 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord 

amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la 

Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions 

de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 

altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de 
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les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre 

que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per BIMSA. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les 

funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin 

sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la 

decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent 

entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 

barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de 

les obres. 

2.3. Organització i Representació del Contractista 

 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el 

personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que 

més endavant s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden 

ésser assumides varies d’elles per una mateixa persona. 

 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per 

representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on 

es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació 

per part d’aquella. 

 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que 

dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors 

de l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior 

responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i 

podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva 

organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la 

intelꞏligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació 

de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, 

acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a 

comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de 

reunions per a control de la marxa de les obres. 

2.4. Documents a lliurar al Contractista 

 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 

continuació: 

2.4.1. Documents contractuals 

 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 

Administracions Públiques. 

 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del 

Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de 

contractació amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 

1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera 

aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

2.4.2. Documents informatius 

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de 

moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus 

i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents 
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informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la 

informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 

l’execució de les obres. 

2.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 

durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament 

indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets 

malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 

adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua 

així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà 

responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

2.6. Obligacions i Drets del Contractista 

2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista 

 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instalꞏlacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el 

treballs. 

 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions 

dels subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 

Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents 

d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

 

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 

definitiva. 

 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

2.6.2. Verificació dels documents del projecte 

 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 

resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, 

solꞏlicitar els aclariments pertinents. 

2.6.3. Pla de seguretat i salut 

 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de 

Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de 

l’administració corresponent. 

2.6.4. Oficina en l’obra 

 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el 

que poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a 

disposició de la Direcció Facultativa: 

 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti    

  la Direcció Facultativa. 
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- La llicencia d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 

condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

2.6.5. Presència del constructor a l’obra 

 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant 

la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a 

les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 

considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i 

liquidacions. 

2.6.6. Treballs no estipulats expressament 

 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de 

les obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, 

sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director 

d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i 

tipus d’execució. 

 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix 

reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi 

increment de preus d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en 

més d’un 10 per 100. 

2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

 

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb 

precisió per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les 

còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, 

avisos o instruccions que rebi. 

 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà 

al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho solꞏlicités. 

 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 

 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la 

Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la 

Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 

Condicions corresponents. Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no 

s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera 

oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva 

resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 

reclamacions. 

2.6.9. Recusació per Contractista del personal nomenat pel director de les obres 

 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la 

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per 

als reconeixements. 

 

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article 

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels 

treballs. 

2.6.10. Faltes del personal 

 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 
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requerir el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la 

pertorbació. 

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 

amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici 

de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació 

 

Les obres es defineixen en els Plànols i en la resta de documents del present projecte. 

3.1.1. Plànols 

 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i 

amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la 

descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 

3.1.2. Plànols complementaris 

 

El Contractista haurà de solꞏlicitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris 

d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies 

després de la data indicada. Els plànols solꞏlicitats en aquestes condicions seran lliurats al 

Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 

3.1.3. Interpretació dels plànols 

 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, 

el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls 

que no estiguin perfectament definits en els plànols. 

3.1.4. Confrontació de plànols i mides 

 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que 

l’hagin sigut facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o 

contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 

d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació 

 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o 

viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el 

prescrit en aquests últims. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols 

i Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista 

de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel 

contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 

 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran 

el Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per 

el Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig. 

3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions 

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
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En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents 

opcions per determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

A més de les despeses i taxes del "Plec de Condicions de Clàusules Administratives Generals", 

aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es 

preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària i escomeses 

provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instalꞏlacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 

taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels 

corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 

unitaris contractats. 

5. REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de 

materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, 

en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per 

aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

6. MATERIALS 

 

A més del que es disposa en el "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran 

d'observar-se les següents prescripcions: 

 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del 

Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o 

procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 

informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 

prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 

presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 

refereix a la quantitat com a la qualitat. 

7. DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 

accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit 

general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a 

les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 

esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si 

fossin obres definitives. 
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Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin 

en el pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de 

la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de 

les obres, no seran d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, 

etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per 

accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 

haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de 

circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

contractista. 

8. ABOCADORS 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, 

així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 

l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la 

Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el 

Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament 

complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver 

d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de 

l’obra que siguin 

susceptibles de ser reciclats. 

9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 

corresponents. 

 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o  

desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri 

convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de 

pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 

pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm.1. En el seu defecte, 

hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals". 

10. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les 

obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser 

execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista 

complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la 

Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment 

acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 

motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució 

per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment 

objecte de reclamació. 

11. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 

qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 

l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 

Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera 

que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

 

El Contractista solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
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canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 

originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus 

unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

12. DESVIAMENTS DE SERVEIS 

 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què 

disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el 

terreny els serveis i instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs 

per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, solꞏlicitarà de l'Empresa i Organismes 

corresponents, la modificació d'aquestes instalꞏlacions. 

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la 

colꞏlaboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

13. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i 

segura marxa dels treballs. 

 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 

les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a 

alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les 

responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà 

obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent 

o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

14. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 

El contractista de l’obra està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que 

executa. Per això, a l’inici de les obres, en base al pla de control de qualitat recollit en el 

projecte, realitzarà el seu Pla d’autocontrol de qualitat. 

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats 

d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del 

seu termini a efectes de recepció, a efectes d’autocontrol de qualitat per part del contractista. 

 

En el cas de que l’autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan 

no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a 

l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els 

esmentats assaigs, anàlisis i proves. El laboratori per a realitzar-los haurà d’estar 

corresponentment homologat, fixant-lo la direcció facultativa en cas de discrepàncies. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte 

d’autocontrol. 

 

En paralꞏlel a l’autocontrol de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la 

Direcció d’Obra o la Propietat podran utilitzar l’import destinat a control de qualitat de les obres 

detallat a l’annex corresponent i incorporat dintre del Pressupost per al Coneixement de 

l’Administració. A no ser que s’especifiqui el contrari, aquesta partida econòmica no serà 

gestionada pel contractista, restant aquest obligat a facilitar la realització d’aquests assaigs i 

proves per al laboratori extern contractat a l’efecte. 

14.1. Definició 

 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries 

per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instalꞏlacions es 

construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present 

Projecte. 

 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 
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14.2. Programa de Control de Qualitat 

14.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra 

 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i 

tramitarà els assaigs de contrast. 

 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a 

conseqüència dels mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les 

exigències de qualitat. 

 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és 

rebutjat 

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, 

materials o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats 

per la Direcció d’Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

14.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols 

 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar 

d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que 

desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

14.2.3. Control de materials i serveis comprats 

 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 

documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan 

d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció 

degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

14.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport 

 

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments 

i instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i 

emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’Obra. 

14.2.5. Processos especials 

 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i 

controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats 

d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de 

Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

14.2.6. Inspecció d’obra per part del Contractista 

 

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves 

necessàries per que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 

 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la 

representació de la Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en 

Laboratoris, controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

14.2.7. Gestió de la documentació 

 

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma  

que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats 

incloses en el Programa de Control de Qualitat. 

14.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q) i Programes de Punts de Inspecció 
(P.P.I) 

 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat., per cada activitat o fase d’obra 

amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre 

altres, les següents: 
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- Recepció i emmagatzematge de materials. 

- Fabricació de tubs. 

- Colꞏlocació de tubs en rases. 

- Rebliments i compactacions. 

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 

- Construcció de Pous de Registre. 

- Formigons en General - Colꞏlocació i cura 

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

- Acers en general. 

- Obres de fàbrica. 

- Fabricació i transport de formigó. 

- Etc. 

-  

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, 

quant siguin aplicables: 

 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat e identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un 

llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar 

durant tota la activitat o fase d’obra. Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la 

referència dels plànols i procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions 

del Contractista en els controls a realitzar. 

 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o 

firmes en el P.P.I.)de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.  

14.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat 

 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en 

compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus 

del Contracte. 

14.5. Nivell de Control de Qualitat 

 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número 

d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat 

dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis 

criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el 

control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el 

projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del 

Contractista. 

14.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat 

 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior 

amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

15. INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, 

desenvolupant en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell 

assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total 

es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 
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15.1. Ordre dels treballs 

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells 

casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció 

Facultativa. 

16. MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

16.1. Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes 
imprevisibles 

 

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost 

i el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir 

modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin 

degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 92 de la Llei 2/2011, 

de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES). 

 

No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es 

pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una 

prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats 

noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser 

contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert 

a l’article 155 b) LCSP. 

16.2. Modificacions del projecte per causes previsibles 

 

1. Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 

de març, d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan 

s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma 

clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que 

donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva. 

2. A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot 

afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat. 

3. El projecte o en el seu defecte el plec de licitació especificarà aquests imports i 

conseqüentment el valor estimat del contracte. 

 

ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 

 

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 

impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 

impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi 

contractista i d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres 

- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin 

determinar en el present projecte, segons la documentació detallada en el mateix. 

 

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les 

penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que 

en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran 

descomptades de les certificacions de les obres. 

17. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 

 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix 

que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 

responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions 

pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11. 

17.1. Obres ocultes 

 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, 

s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es 

presentaran per duplicat, lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats 

tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es 

consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

17.2. Treballs defectuosos 
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El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les 

“Condiciones generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran 

tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document. 

 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels 

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que 

l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests 

treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i 

abandonats a bon compte. 

 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells colꞏlocats no 

reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats 

aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a 

expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a 

l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, 

qui ho resoldrà. 

17.3. Visis ocults 

 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció 

en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció 

definitiva, els assaigs, destructius o, que cregui necessari per reconèixer els treballs que 

suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Enginyer Superior. 

 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 

realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

18. PREUS 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen 

sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la 

descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: 

subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, 

manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat 

d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, 

etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 

acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i 

omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament 

d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 

figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a 

la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 

materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 

formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 

corresponent. 

18.1. Composició dels preus i pressupostos 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, 

els indirectes. 

 

Es consideraran costos directes: 

 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin 

directament en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que 

es tracti o que siguin necessaris per la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció 

d’accidents i malalties professionals. 
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d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament 

o funcionament de la maquinària e instalꞏlacions utilitzades en l’execució de la unitat 

d’obra. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i 

equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

Les despeses de instalꞏlació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 

tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 

administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es 

xifraran en un percentatge dels costos directes. 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments 

s’efectuarà el Pressupost Parcial de cada capítol i que la suma total serà el Pressupost 

d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses generals. 

 

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 

l’Administració, legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos 

directes i indirectes que s’estableixen en un 13 per 100. 

 

Benefici Industrial 

 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o 

Preu d’Execució Material. 

 

Preu de Contracte 

 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el 

Benefici Industrial. 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu. 

18.2. Preus contradictoris 

 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, 

decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui 

necessari afrontar alguna circumstància imprevista. 

 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el 

Contractista abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. 

Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de 

preus del projecte i sempre utilitzant com a base la justificació de preus inclosa en l’annex 

corresponent de projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat 

(ITEC). 

 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 

contracte. 

18.3. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 

 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 

observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus 

fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució de les 

obres (amb referència a facultatius). 

18.4. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus 

 

En cap cas podrà alꞏlegar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació 

dels preus o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer 

lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions 

particulars. 

 

 

18.5. Revisió dels preus contractats 

 
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que 

l’increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, 

un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del pressupost del Contracte. 
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En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la 

corresponent revisió d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, 

rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la variació del IPC superior al 3 

per 100. 

 

No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 

calendari de l’oferta. 

18.6. Aplec de materials 

 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la 

Propietat ordeni per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; 

de la seva vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 

 

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació 

a compte per compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la 

seva utilització en obra. 

19. OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva 

realització les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat 

seu, o bé mitjançant un constructor. 

 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

19.1. Obres per administració directa 

 

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per 

sí mateix o mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, 

expressament autoritzat aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per 

l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva, 

intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el personal i 

els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, 

o si l’encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com 

empleat seu o com autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble 

personalitat de Propietari i Contractista. 

19.2. Obres per administració delegat o indirecta 

 

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un 

Constructor per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els 

treballs que calguin i es convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” 

les següents: 

 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, 

totes les despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el 

Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director en la 

seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels materials i aparells 

que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri 

necessaris per regular la realització dels treballs convenients. 

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant 

els seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el 

que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel 

que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de 

les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

19.3. Liquidació d’obres per administració 

 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les 

normes que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en 

l’obra; a falta d’elles, els comptes d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en 
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relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els 

documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra. 

 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que 

justifiqui el dipòsit o la colꞏlocació de dits materials en l’obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, 

especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva 

categoria, acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, 

capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i 

lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini 

de temps a que corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de 

runes. 

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin 

pagat o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és 

sempre a compte del propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia 

obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de 

conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 

percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, 

les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per administració que 

realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 

19.4. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat 

 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats 

els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel 

propietari o per la seva delegació representant. 

 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra 

realitzada, valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes 

per als abonaments al Constructor llevat de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

19.5. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-

Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les 

unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment 

admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de 

que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la 

producció en la quantia assenyalada pel Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 

arribessin als normals, el Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el 

seu import del quinze per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats 

correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han 

d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en quant els 

rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

19.6. Responsabilitat del constructor 

 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable 

dels efectes constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels 

accidents o perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres 

les mesures necessàries que en les disposicions legals vigents s’estableixen. 

 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits 

amb arranjament a les normes establertes a l’esmentat article. 

 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els 

treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 

anterior. 

20. ABONAMENT DE LES OBRES 

 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari 

invariable estipulat per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les 

unitats compreses en els treballs executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que 

constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses 

unitats. 
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20.1. Relació valorades i certificacions 

 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el 

Contractista una relació valorada de les obres executades durant el mes previst. 

 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció 

Facultativa de la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, 

lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el 

pressupost per cada una d’elles, tenint present a més a més l’establert en el present “Plec 

General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i les 

obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, 

facilitarà a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, 

acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a 

partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-les i tornar-les 

signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que 

consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o 

rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva 

resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del 

Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la 

certificacions de les obres executades. 

 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 

certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els 

documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent del contracte. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i 

tindran el caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i 

variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions 

aprovació ni recepció de les obres que comprenen. Les relacions valorades contindran només 

l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el cas de que el Director 

l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. 

20.2. Millores d’obres lliurament executades 

 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més 

acurada preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe 

de fàbrica amb una altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb majors 

dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar-li, 

qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, 

més que a l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït 

l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

20.3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu 

establert i en el mes en que aquest s’hagi executat. 

 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, 

en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 

Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el 

seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 

 

 

Pagaments 

 

Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i 

el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director 

d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 
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Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol 

treball, per al seu abonament es procedirà així: 

 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada 

no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva 

realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu 

Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en 

els Generals, en el cas de que els preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en 

l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

 

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús 

de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i 

abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

 

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 

21. INDEMNITZACIONS MÚTUES 

21.1. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament 
de les obres 

 

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de 

l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia 

d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 

 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en 

el Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de 

percebre l’abonament d’un interès de demora amb base oficial durant l’espai de temps del 

retard i sobre l’import de les esmentades certificacions. 

 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense 

realitzar-se el pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a 

la liquidació corresponent a les obres executades i dels materials aplegats, sempre que 

aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 

necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 

 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota solꞏlicitud de resolució del 

contracte fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui 

que en la data de la solꞏlicitud indicada ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles 

a la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 

 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit 

l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i 

aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els 

amidaments del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels 

contractes. 

 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la 

seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 

preus dels nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra 

suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin 

una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

 

22. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER A ACCEPTABLES 

 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director 

de les obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al 

Contractista, el qual haurà de conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, 

trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a 

condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 
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23. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la 

seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada 

moment amb el valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la 

Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per 

a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi 

realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per 

certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat 

expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import 

per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de 

l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el 

contracte, amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., 

i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no 

se l’haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització 

abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, 

que seran taxats a aquests efectes pel Director. 

 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els 

posarà el Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de 

recabar d’aquesta la seva prèvia conformitat. 

24. RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

 
Neteja final de les obres. 
 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva 

recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 

auxiliars, instalꞏlacions, magatzems, edificis, etc., que segons la direcció d’obra no s’hagin de 

conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en 

perfecte estat. 

 
Recepció de les obres 
 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les 

obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es 

trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les 

obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les 

instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per 

esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas 

de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva 

recepció. 

 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 

signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa 

tensió, així com la legalització de les instalꞏlacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol 

altre tipus d’instalꞏlació elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària 

(projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents 

impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

 

Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, 

llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 
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A continuació s’adjunten els Plecs de Prescripcions Tècniques dels Serveis Municipals i altra 

documentació que apliquen al projecte i que tot seguit es relacionen: 

 

Accessibilitat i Mobilitat 
 Criteris Generals de Mobilitat 

 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 2015 

 Plec Tècnic de Senyalització. 2ª versió. Febrer 2017 

 

Arqueologia 
 Carta Arqueològica de Barcelona 

 Plec de Prescripcions Tècniques del Servei d’Arqueologia 

 

Integritat Estructural 
 Manual d' Auscultació 

 Instrucció d' Auscultació 

 

Pavimentació 
 Plec Tècnic de Pavimentació 

 

Sanejament 
 Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de la Ciutat de 

Barcelona, Ajuntament de Barcelona i BCASA. Setembre 2015. 

 

Semàfors 
 Criteris Generals de Mobilitat 

 

Senyalització 
 Criteris Generals de Mobilitat 

 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 2015 

 Plec Tècnic de Senyalització. 2ª versió. Febrer 2017 

 
 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 Especificacions tècniques de les instalꞏlacions TIC per projectes en espai públic. Maig 

2021. 

 Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal 

topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona. Topogràfic Obra Acabada (versió 2.0). 

Maig 2016 

 

Altres 
 Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. Guia per a l’ambientalització de 

l’execució d’obres. 

 Manual d'aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals. 

 

Els Plecs vigents es troben a la següent adreça electrònica: 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-

transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits 

 













 

01 - REGULACIÓ 
Semàfors 

  
   

  
   

Vehicles ambre 
amb lluminària de 
diàmetre 200 mm 

(11-200 A) 

Vehicles ambre 
amb fletxa i amb 

lluminària de 
diàmetre 200 mm 

(11-200 A F) 

Vehicles ambre 
amb lluminària de 
diàmetre 300 mm 

(11-300 A) 

Vehicles ambre 
amb fletxa i 

lluminària de 
diàmetre 300 mm 

(11-300 A F) 

Vehicles ambre, 
ambre amb 

lluminària de 100 
mm 

(12-100 AA) 

Vehicles ambre 
amb fletxa i amb 
lluminària de 100 

mm 
(12-100 AA F) 

vehicles roig, verd 
amb lluminària de 

100 mm 
(12-100 RV) 

Vehicles ambre, 
ambre amb 

lluminària de 200 
mm 

(12-200 AA) 

Vehicles ambre, 
ambre amb fletxa 
i amb lluminària 

de 200 mm 
(12-200 AA F) 

Vehicles ambre, 
ambre amb 

lluminària de 
diàmetre 300 mm 

(12-300 AA) 

Vehicles ambre, 
ambre amb fletxa 
i amb lluminària 
de diàmetre 300 

mm 
(12-300 AA F) 

Vehicles roig, verd 
amb fletxa i amb 
lluminària de 300 

mm 
(12-300 RV F) 

vehicles roig, 
ambre, ambre, 
amb lluminària 

de 100 mm 
(13-100 RAA) 

Vehicles roig, 
ambre, ambre 

amb fletxa i amb 
lluminària de 100 

mm 
(13-100 RAA F) 

  
         

   

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 

i verd amb 
lluminària de 

diàmetre 100 mm 
(13-100 RAV) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 
i verd amb fletxa i 

lluminària de 
diàmetre 100 mm 
(13-100 RAV F) 

Vehicles roig, 
ambre, ambre amb 
lluminària de 200 

mm 
(13-200 RAA) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 

i verd amb 
lluminària de 

diàmetre 200 mm 
(13-200 RAV) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 
i verd amb fletxa i 
amb lluminària de 
diàmetre 200 mm 
(13-200 RAV F) 

Vehicles roig, 
ambre, ambre amb 

fletxa i amb 
luminària de 

diàmetre 200 mm 
(13-200 RAA F) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 

i verd amb 
lluminària de 

diàmetre 300 mm i 
de 200 mm 

(13-300 200 RAV) 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 

i verd amb 
lluminària de 

diàmetre 300 mm 
(13-300 RAV) 

Vehicles amb 
Fletxa 13-300 

(verd-ámbar-verd) 
(13-300 RAV F) 

 

Vehicles de tres 
colors: roig, ambre 
i verd amb fletxa i 
amb lluminària de 
diàmetre 300 mm i 

de 200 mm 
(13-300-200 

RAVF) 

Quatre cossos per 
vehicles de tres 

colors: roig, ambre 
i verd amb 

lluminària de 
diàmetre 200 mm 

(43-200 RAV) 

   

    
   

Bicicletes d'un sol 
color: ambre amb 
lluminària de 100 

mm 
(Bici 11-100 A) 

Bicicletes d'un sol 
color: ambre amb 
lluminària de 100 

mm i fletxa 
(Bici 12-100 A F) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i ambre 
amb lluminària de 

100 mm 
(Bici 12-100 RA) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i ambre 

amb fletxa fixe i 
amb llumin. de 

100mm 
(Bici 13-100 RAF) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

100 mm 
(Bici 12-100 RV) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i verd  
amb fletxa fixe i 

amb llumin. de 100 
mm 

(Bici 13-100 RVF) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i ambre 
amb lluminària de 

200m 
(Bici 12-200 RA) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i ambre 

amb fletxa  fixe i 
amb llumin. de 

200m 
(Bici 13-200 RAF) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm 
(Bici 12-200 RV) 

Bicicletes de dos 
colors: roig i verd + 

fletxa fixe amb 
lluminàries de 

diàmetre 200 mm 
(Bici 13-200 RVF) 

 

Bicicletes d'un sol 
color: ambre amb 
lluminària de 200 

mm 
(Bici 11-200 A) 

   

  
          

  

Vianants de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm 
(Via 12-200 PPC) 

Camí Escolar 
(CE 12-200 RV) 

Camí Escolar amb 
dispositiu per 

invidents 
(CE+Inv 12-200 

RV) 

Vianants i 
bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm 
(Via+Bici 12-200 

RV) 

Vianants i 
bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm amb 
dispositiu per 

invidents 
(Via+Bici+Inv 12-

200 RV) 

Vianants de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm amb 
dispositiu per 

invidents 
(Via+Inv 12-200 

RV) 

Vianants de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm i 
comptador 

(Via+Comp 12-200 
RV) 

Vianants i 
bicicletes de dos 
colors: roig i verd 
amb lluminària de 

200 mm amb 
dispositiu per 

invidents i comp 
(Via+Bic+Inv+Co

m 200 RV) 

Semàfor d'un 
color: ambre amb 

lluminària diameter 
200 mm 

(Bus 11-200 A) 

Semàfor d'un 
color: ambre, 
ambre amb 

lluminària diàmetre 
200 mm 

(Bus 12-200 AA) 

Semàfor tres 
colors: roig, 

ambre, verd amb 
lluminària diàmetre 

200 mm 
(Bus 13-200 RAV) 

Semàfor tramvia 
(Tramvia 12-200) 

  

Element Auxiliar Regulador 

 
     

Mòdul Sonor per a 
Invidents 

(Invidents) 

Polsador de 
Vianants 

(Polsador) 

Display Polsador 
(DispPolsador) 

Comptador de 
Temps per 
Vianants 

(Comptador) 

Regulador 
(Regulador) 

SAI 
(SAI) 

Controlador de 
Carril Multiús 
(ConMultius) 

 

02 - SUSTENTACIÓ 
Columnes Armaris Escomesa Semàfors Fanal  

     

    
 

 
 

Bàcul 
(Baculo) 

Columna 800 
(Col800) 

Columna 2000 
(Col2000) 

Columna 2400 
(Col2400) 

Columna 4000 
(Col4000) 

Màstil 
(Mastil) 

Armari Gran 
(ArmarioDob) 

Armari amb 
Suport 

(ArmarioSim) 

Armari amb 
Suport 

(ArmarioCom) 

Escomesa 
(Acometida) 

SSE Doble 
(SseDBL) 

SSE Simple 
(SseSMP) 

Fanal 
(Fanal) 

 

Altres 
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1. Objecte 

L'Ajuntament de Barcelona impulsa el desenvolupament d'un Protocol de 
Projectes amb la finalitat d'aconseguir una millor gestió dels recursos i realitzar una 
coordinació de la informació de tots els projectes arquitectònics, urbans o 
d'infraestructures que es desenvolupen a la ciutat. 

 

Aquest document fixa els criteris generals, que s'hauran d'aplicar a tots els 
projectes bàsics i executius d'urbanització, infraestructures o d'infraestructures amb 
elements d'urbanització; que dissenyen, modifiquen i/o milloren la senyalització vial 
de la ciutat de Barcelona, amb apartats específics de senyalització fixa i 
senyalització provisional. 

 

A més també fixa els formats de lliurament de plànols as-built per facilitar 
l’actualització dels diferents inventaris municipals, tant cartogràfic com de 
senyalització i altres elements urbans. 
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2. Normativa d’aplicació 

La senyalització de Barcelona s'executarà seguint les directrius definides al 
Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona i les seves 
actualitzacions anuals, publicat pel Departament de Senyalització de la Direcció de 
Mobilitat: 

 
http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Barcelona.pdf 

 
 Pel que fa a carrils bici es seguiran els criteris marcats pel Manual de 

disseny de carrils bici de Barcelona, publicat al 2016 per la Direcció de Serveis de 
Mobilitat: 

 

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/ManualCarrilBici2016.pdf 
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3. Senyalització Fixa 

 

Ubicació 

Senyalització de Codi 

 Els pals de suport s’han de col·locar a 0,80 m de la línia exterior de la 
vorera. En conseqüència, per voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els 
senyals s’hauran de instal·lar en banderola amb pal col·locat a tocar a la 
façana. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el 
pas dels vianants. 

 Els senyals verticals es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte 
el terra per evitar actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels 
senyal amb la calçada serà de 50 cm. 

 

Criteri per a la col.locació de senyals de codi 
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Senyalització d’Orientació 

 Els pals de suport s’han de col·locar a 1,20 m de la línia exterior de la 
vorera. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el 
pas dels vianants. 

 Els mòduls es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte el terra 
per evitar actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels senyal 
amb la calçada serà de 60 cm. 

 
Criteri per a la col.locació de senyals d’orientaciói 
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Tipus, dimensions i característiques tècniques 

Senyalització de Codi 

 Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre  
60 mm, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb 
color RAL 7037. En cap cas s’acceptaran suports de secció rectangular. 

 L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 20 cm agafat amb 
morter hidràulic d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), utilitzant una relació 
morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó. 

 La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High 
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm 
d’espessor. 

 

 Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen 
les següents mides: 

Mida dels senyals 
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 El color de la cara posterior dels senyals serà el RAL 7037 (gris pols) i 
a més tots els senyals hauran de portar el marcatge CE, de conformitat 
amb la Norma UNE EN 12899-1:2010 i la directiva 89/106/CEE, l’escut de 
l’Ajuntament de Barcelona i la data de fabricació. 

 

 Als nous semàfors model Barcelona, els senyals verticals es col·locaran 
ancorats a semàfor amb peça d’adaptació de fosa d’alumini i amb un 
diàmetre de 40 cm.  

 

Detall de peça d’adaptació de senyal a semàfor 
 

 

Col.locació de senyals ancorats en semàfors 
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 Tanmateix, els senyals a col·locar a una trama tipus “casc antic”, amb 
carrers de menys de 8 m d’amplada, també seran de diàmetre 40 cm. A 
més s’ancoraran a mur amb mènsula 

 El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen 
els senyals de trànsit ha de ser Helvètica Bold condensada al 80 %, 
composada amb una separació entre caràcters de 5%,, i en minúscula.  

 

Tipus de lletra  
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Senyalització d’Orientació 

Suports 

 El suport serà de secció cilíndrica, totalment acanalat, de diàmetres 
variables i portaran corredisses telescòpics amb l'objecte de permetre 
afegir o retirar indicadors respectant alçada mínima i una millor fixació de 
la placa al pal, impedint així la rotació o moviment dels indicadors 
instal·lats. 

 

 Realitzats en alumini extrusionat (aliatges 6063, 6106, 6005, o de 
similars característiques) i posteriorment lacats amb pols-polièster 
termoendurible, amb aplicació electrostàtica i polimeració a 200º, amb un 
gruix d’unes 60-70 micres i color RAL 9007. 

 

 La part superior haurà d’estar protegida amb un tap 
d’ABS i els tapajuntes dels suports telescòpics i 
embellidors hauran de ser també d’ABS per assegurar 
la impermeabilitat d’aquest. 

 

 Les dimensions dels pals seran dependents del 
nombre de mòduls a subjectar i s'ajustaran a les de la 
següent taula de normalització: 

DIÀMETRE CATEGORIA 
90 mm MC 
114 mm MD ME 
140 mm ME MF MG 
168 mm MH 

 

 

 

Categoria MC MD ME MF MG MH 
Moment admissible (kN x m) 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
Diàmetre del suport 90 114 114/140 140 140/168 168 
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Ancoratge 

 Els suports s’implantaran al terra mitjançant soles de fundició de ferro 
galvanitzat en calent 80 micres, formades per dos semicollarins iguals 
fixats amb cargoleria units al dau de formigó mitjançant perns d’ancoratge 
zincats, posicionats amb una plantilla. 

 Les dimensions mínimes dels perns (Ф, L i P) i les seves separacions (d) 
s’ajustaran a la taula següent: 

DADES 
PERNS 

SUPORT TIPUS 
MC MD ME MF MG MH 

 (m) 16 16 20 20 24 30 
d (m) 0,16 0,20 0,23 0,23 0,27 0,27 
L (m) 0,30 0,40 0,45 0,70 0,70 0,80 
P (m) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 

 

 



  

  

 

13 

Fonaments 

 Els fonaments de les plaques o plafons seran de formigó del tipus HM-
20. 

 Les dimensions mínimes dels fonaments en funció dels suports seran les 
reflectides a la taula següent: 

SUPORT 
TIPUS 

FONAMENT 

Llarg A (m) Ample B (m) Alçada C (m) 
MA 0,60 0,60 0,50 
MB 0,90 0,60 0,60 
MC 1,10 0,70 0,70 
MD 1,30 0,90 0,80 
ME 1,50 0,90 0,90 
MF 1,70 1,10 1,00 
MG 1,90 1,10 1,10 
MH 2,10 1,30 1,20 

 

 Aquestes dimensions són donades en el supòsit d’un fonament calculat 
com a pou rígid i un terreny de mala qualitat, amb una càrrega admissible 
de 0,1 N/mm . Per al càlcul de l’estabilitat del conjunt s’estableix un 
coeficient de seguretat a la bolcada d’1,50. Per a la verificació estructural 
dels fonaments de formigó s’aplicaran els criteris del CTE DB-SE-C. 
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Mòduls Indicadors 

 Els mòduls indicadors seran panells d’alumini construïts amb un perfil 
perimetral que consta de les parts rectes fetes en aleació d’alumini 
6060T5, que incorpora els rails per fixar les abraçadores, i de les parts 
corbes (radi 50 mm.) fetes amb aleació d’alumini 6060T51, amb una part 
davantera d’alumini de gruix 16/10e, d’aleació d’alumini 1050 A.H. 287. i 
una altra al darrera d’iguals característiques, formant un calaix tancat. Tot 
el conjunt estarà lacat amb pols-polièster termoendurible, amb aplicació 
electrostàtica i polimeració a 200 º, amb un gruix d’unes 60-70 micres, 
RAL 9007. Tota la cargoleria serà d’acer inoxidable. 

  

 La cara davantera serà retolada mitjançant làmina retroreflectant RA2 
High Intensity Prismatic (HIP) grade i vinils no reflectants homologats 
RAL 5011 (blau) per textos amb làmina antivandàlica tipus POF o similar. 

 Les dimensions dels mòduls indicadors dependran de l’amplada de la 
vorera: 

 

Longitud Alçada 

2200 mm. 570 mm. 
2200 mm. 300 mm. 
1500 mm. 370 mm. 
1500 mm. 200 mm. 
1000 mm. 200 mm. 

700 mm. 150 mm. 
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Fixació dels mòduls indicadors al suport 

 La fixació de cada mòdul indicador al suport es 
farà exteriorment mitjançant abraçadores de 
fixació de fosa d’alumini i diàmetre 90 mm. La 
part interior serà estriada, per no permetre que 
pugui girar el suport o el panell, lacades amb 
pols-polièster termoendurible, amb aplicació 
electrostàtica i polimeració a 200 º, amb un gruix 
d’unes 60-70 micres, RAL 9007. 

 

 El fust en els senyals telescòpics serà 2,60m d’alçada. 

 

 Hi haurà quatre mides d’abraçadora: 60 a 75 cm, 75 a 100 cm, 110 a 
120 cm i 140 a 170 cm. 

 

 Tota la tipografia, textos, pictogrames, color dels calaixos, etc. compliran la 
normativa establerta per la senyalització específica adoptada en cada 
moment per l’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció de Serveis 
de Mobilitat. El RAL dels mòduls serà el 9007 (alumini gris) 

 

 L'alfabet en el qual s'inclouran els textos serà "Helvètica Bold 75” amb 
una separació entre caràcters de -5%. 

 

 Els colors que s'utilitzaran seran: 

o Blau fosc per als calaixos superiors (noms de carrer) i per als 
pictogrames corresponent a "RAL 5011". 

o Negre per a textos i pictograma representatiu de Fira corresponent 
a "RAL 9004". 

o Blau clar per a caixetins i al pictograma representatiu d'hospital 
corresponent a "RAL 5005".
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o Blanc per a textos i fons corresponent a "RAL9003" 

o La resta de colors a utilitzar estan definits a l'Annex 3 “Colors 
normalitzats” del Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de 
Barcelona 
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Senyalització Horitzontal 

 La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de 
nous aglomerats, pel que fa a línies de separació, tacs dels passos de 
vianants, etc., haurà de ser de color blanc. Per motius mediambientals es 
proposa la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents), 
dosificació mínima 720 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells 
angulosos (tipus Varilux o similar) amb dosificació de 300 gr/m2 en passos 
zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a 
un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175.  

 

 Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component 
amb aplicació a màquina, amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició 
de partícules de vidre (tipus Varilux o similar) en els mateixos casos 
anteriors. 

 

 La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al 
blanc, serà acrílica amb una dosificació mínima de 720gr/m2, excepte 
pels carrils bici amb possible invasió d’altres vehicles per maniobra i al 
inici i fi de zones 30, en que s’utilitzarà pintura de doble component amb 
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. En 
aquests casos el color serà el RAL 3020 (vermell trànsit). 

 

 Per a marques vials prefabricades s’utilitzaran materials 
termoadherents amb un gruix de 3 mm i un coeficient de lliscament mínim 
de 0,60 SRT. Exemples d’aquest tipus de marca son les inscripcions de 
atenció zona escolar o de perill vianants. 
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4. Senyalització Provisional 

Quan es tracta de modificacions per obres cal tenir en compte que, en la 
majoria de casos, s’hauran de fer canvis de senyalització no només dins de l’àmbit 
estricte del projecte sinó també als entorns. 

Tota la senyalització de l’àmbit i dels entorns haurà d’estudiar-se com global 
de forma que sigui coherent amb la situació definitiva d’ordenació. Tots els 
desviaments d’obres hauran de ser aprovats prèviament pel Comitè d’Obres i 
Mobilitat. 

S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar tots els senyals i marques 
vials que s’hagin malmès per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora 
de l’àmbit concret de l’obra. 

 Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives 
retroreflectants amb condicions de retirabilitat segons Norma  
8.3 I.C de Senyalització d’Obres per tal de conservar la marca original i per 
evitar l’esborrat de marques vials provisionals, inclòs fora de l’àmbit de 
l’obra. 

 La senyalització vertical d’obres es podrà col·locar en pal d’acer 
galvanitzat. En desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 
de retroreflexió. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació 
urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retroreflexió, segons 
Norma UNE 135 334. 

 Quan es retirin pals de suport no només s’ha de retallar el perfil 
metàl·lic, sinó que es necessari eliminar-ho totalment per tornar a reposar 
la vorera original. No s’acceptaran els senyals retirats mitjançant tallat 
amb la radial únicament. 

 En obres que impliquin modificació de traçat i estigui previst 
pavimentar, s’empraran marques vials amb pintura groga amb 
microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat 
nocturna quan estigui previst repavimentar la calçada. 

 En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb 
màquina granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina 
fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig. 
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5. Bones pràctiques 

 
 S’ha de minimitzar el nombre de pals suport, aprofitant, sempre que 

sigui possible, fanals i semàfors existents. 

 Com a norma general s’ha de minimitzar el nombre de senyals. Per 
ordenar i regular un tram de carrer només és necessari col·locar un senyal 
al inici o al final del tram, sempre i quan quedi ben delimitat. Col·locar tots 
dos senyals, d’inici i de final, es considera un excés de senyalització. 
Recordar que un senyal vertical, que regula i ordena un tram d’un carril de 
circulació o de serveis, regeix des del punt on és col·locat fins al següent 
senyal o fins al límit físic del tram (v.gr.: cruïlla).  

 Els senyals verticals es col·locaran al principi del tram que es vol 
ordenar (en el sentit de la marxa). 

 A totes les cruïlles s’ha d’indicar quins girs estan prohibits, quins 
carrers són d’entrada prohibida i que tots ells gaudeixin de màxima 
visibilitat. A més no cal duplicar a banda i banda del carrer els senyals 
d’entrada prohibida a tota classe de vehicles (R-101). Normalment es 
col·loquen en l’angle obert del possible gir, i de manera que sigui fàcilment 
visible per als conductors. 

 
Senyalització de cruïlla tipus Eixample amb semàfors 

 

 A les cruïlles, es recomana col·locar un senyal d'obligat continuar recte, o 
a esquerra/dreta, quan no hi hagi cap altre itinerari possible. En el cas que 
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es pugui continuar recta i girar a la dreta o esquerra, es col·locarà un 
senyal  
R-303 o R-302 respectivament. 

 

 
 La col·locació d’un senyal d’entrada prohibida sobre un de direcció 

obligatòria (R-401a/b) pot resultar confós per als conductors i serà 
necessari separar aquests senyals: situant el de direcció obligatòria a la 
mitjana i el d’entrada prohibida al lateral de la calçada que correspongui. 
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 Per prohibir l’estacionament de motos en vorera se seguiran els 
següents criteris de senyalització:  

o A les voreres on ja està prohibit estacionar motos en vorera segons 
l’Ordenança de Circulació de Vehicles i de Vianants no es col·locarà 
cap senyalització per recordar-ho. 

o Per prohibir l’estacionament de motos en vorera quan hi ha carril 
d’estacionament en calçada s’ha de col·locar un senyal R-308, 
orientat cap a la vorera, acompanyat de la placa complementària  
A-13 (Motos en vorera). Aquest senyal s’instal·larà tant al pas de 
vianants de entrada al carrer com al de sortida. 

 

o Per prohibir qualsevol estacionament en calçada i alhora el de 
motos en vorera es col·loca un senyal R-308, orientat cap a la 
calçada, amb la placa complementària A-14 (Inclús motos en 
vorera). 
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o A les cruïlles en T en què està prohibit l'estacionament de motos al 
carrer principal, es col·locaran a banda i banda senyals R-308 més 
plaques complementàries A-13 orientats cap a la vorera, i un senyal 
R-308 més placa A-14 orientat cap al carrer que s’incorpora. 

 

 Finalment, cal recordar que en cas de dubte o contradicció entre 
senyalització vertical i senyalització horitzontal, la senyalització vertical 
preval sobre la horitzontal. 

 
 Quan dos senyals es col·loquin en el mateix suport, la disposició 

correcta dels senyals segons les diferents combinacions serà: 
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Fig . Exemple de col·locació senyals 

 
 Quan es vol restringir la circulació a un carrer cal delimitar clarament 

quins vehicles no poden circular i, si cal, marcar l’horari de les restriccions. 

 

 Es necessari col·locar les plaquetes de numeració de carrer a les 
cruïlles de carrers centralitzats per tal d'indicar als conductors el nom i els 
números del carrer al que es poden incorporar si giren. Només es 
col·locaran si el gir està permès i si hi ha semàfor, i en el costat de la 
calçada des d’on es realitzi. 
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 Als carrers de plataforma única cal minimitzar la senyalització a les 
entrades. Per exemple, no cal senyalitzar el límit de velocitat de circulació, 
ni advertir el perill de la circulació de vianants, ni tampoc que és un carrer 
residencial (S-28 i S-29). 

 

 Als carrers de plataforma única, on la calçada s’hagi diferenciat de la 
vorera amb un paviment asfàltic, caldrà senyalitzar els passos de vianants 
amb senyalització horitzontal. En canvi, com a norma general, als carrers 
de plataforma única on només hi hagi paviment de peces no s’haurà 
d’executar cap tipus de senyalització horitzontal. 

 

 A fi de millorar la visibilitat als passos de vianants i augmentar la 
seguretat, no s’han de col·locar les zones de càrrega i descàrrega, així 
com contenidors, abans d’un pas de vianants. La distància mínima de 
separació serà de 5 m i és aconsellable pintar motos entre mig. Tot allò 
que destorbi la visibilitat i la llegibilitat del carrer, s’ha de col·locar al mig 
del tram de carrer, o un cop passat el pas. 
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 Els passos de vianants sense semàfors es senyalitzaran sempre amb 
senyals S-13 per reforçar la seguretat dels vianants. 
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 La ubicació dels contenidors, així com les característiques de les 
reserves d'estacionament i els guals a la via pública, cal consultar-les amb 
el Serveis Tècnics de Districte. 
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Reserves de motos 

 No és necessari implantar senyalització vertical d’estacionament autoritzat 
de motos per a un nombre menor de vuit places d’aparcament d’aquest 
tipus, evitant així una excessiva proliferació de senyals al carrer. 

 No cal duplicar la senyalització vertical als estacionament de motos, un 
únic senyal és suficient. 

 

Reserves de càrrega i descàrrega 

 Els senyals verticals de càrrega i descàrrega B-21 i següents es 
col·locaran a l’àrea de la ciutat amb estacionament regulat. Fora de l’ àrea 
regulada el model de senyal serà tipus B-31 i següents. 
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Reserves de Bicicleta 

 Com a norma general sempre que hi hagi estacionament en cordó la 
reserva de bicicleta es col·locarà a la calçada. 

 

 En cas d’anar a vorera es recomana col·locar l’estacionament on la vorera 
reuneixi les condicions geomètriques per garantir el pas als vianants, 
separat 95 cm de la vorada ó 60 cm de la façana, i sempre evitant que 
coincideixi amb parades de taxi, zones de càrrega i descàrrega, 
aparcaments reservat per a persones amb mobilitat reduïda, així com amb 
altres zones on pugui obstaculitzar.  
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Carril bus 

 A l’inici de cada tram de vial on hi hagi carril bus/taxi s’haurà de senyalitzar 
verticalment aquest amb un senyal B-1 i següents (minimitzant el número 
de pals aprofitant els fanals) i horitzontalment amb la inscripció BUS (E-71) 
o amb les inscripcions BUS (E-71) i Taxi (E-72). No s’utilitza cap marca per 
indicar l’inici, només aquestes inscripcions. 

 

 
 Si el carril és en segona posició (si hi ha un carril d’estacionament a la 

seva dreta) i sense horari, no cal col·locar senyalització vertical, amb la 
senyalització horitzontal és suficient. 

 

 Les parades de carril bus amb plataforma o col·locades al mig d'un carril 
bus 24 h (sense cap tipus d'horari) no es senyalitzaran vertical ni 
horitzontalment. 

 En un carril bus, on es permeti l’estacionament en una franja horària, cal 
senyalitzar les parades de bus i els espais on estan situats els contenidors 
a fi de facilitar la maniobra dels busos i dels vehicles que han de fer la 
recollida d’escombraries amb senyals R-307 i plaques complementàries  
B-11 per a autobusos i C-1 per a contenidors. 
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6. Plànols as-built 

Abans de l’obra els projectistes podran descarregar des de CartoBCN, portal 
de descàrregues de cartografia de l’Ajuntament de Barcelona, tant l’última 
informació cartogràfica municipal com l’inventari de elements de senyalització. 

 

Una vegada acabada l’obra serà obligatori lliurar els plànols as-built amb 
una estructura de dades que faciliti el manteniment dels diferents inventaris 
municipals, tant el cartogràfic, que manté el Departament de Informació de Base i 
Cartogràfic de l’Institut Municipal d’Informàtica, com el de senyalització, que 
s’emmagatzema al Sistema de Informació Geogràfica Inca Urbano i manté el 
Departament de Espai Urbà, de la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia 
Urbana.  
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Àrea d’actuació, dades de l’obra i amidaments 

Als plànols as-built es delimitarà l’àmbit d’actuació de l’obra mitjançant un 
polígon tancat a la capa “Àmbit”.  

També es lliurarà un arxiu Excel amb les dades generals de l’obra i els 
amidaments de senyalització vertical i horitzontal (veure arxiu Model dades de 
l'obra.xlsx): 

 Full Dades de l'Obra 
o Nom de l’obra 
o Promotor 
o Empresa 
o Data d’inici de l’obra 
o Data de finalització de l’obra 

 Full Senyalització Vertical 
o Coordenades X,Y del senyal 
o Suport 
o Codi del senyal 
o Llegenda 
o Dimensions (cm) 
o Material 
o Alçada lliure (m) 
o Retroreflectància 

 Full Senyalització Horitzontal 
o Tipus marca vial 
o Color 
o Material 
o ml 10 cm 
o ml 15 cm 
o ml 20cm 
o ml 30 cm 
o ml 40 cm 
o ml 50 cm 
o m2 
o Unitats 

A més, es lliuraran els resultats de tots els assaigs de lliscament fets.  
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Cartografia municipal topogràfica 

Es prepararà la cartografia municipal topogràfica d’acord als criteris fixats al 
“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal 
topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona”  

El sistema geodèsic de referència serà l’ETRS89 i el sistema cartogràfic de 
representació serà la projecció UTM 31N. 

La posició planimètrica i altimètrica dels elements ben definits i recollits per 
taquimetria o GPS no diferirà de la veritable en més dels valors indicats a escala 
1:500 (7,5 cm en planimetria i 10 cm en altimetria). 
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Senyalització Vertical 

La informació es lliurarà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG 
(AutoCad) amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació 
prèviament definits. Als plànols es representaran els suports amb un codi de colors 
en funció de la seva tipologia (pal, semàfor, fanal, banderola, etc.) i la senyalització, 
tant de codi com informativa, amb símbols gràfics, que els representin fidelment  

Al costat dels senyals verticals s’anotarà: 

 Codi del senyal. 

 Llegenda, en el cas de plaques complementàries no normalitzades 
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Senyalització Horitzontal 

La informació es lliurarà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG 
(AutoCad) amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació 
prèviament definits. Als arxius DGN o DWG només tindrem tres tipus d’elements: 

 Cèl·lules (DGN) o blocs (DWG), per a fletxes i inscripcions. 

 Polígons tancats farcits, per a tot tipus de línies, passos de vianants i 
cebrejats. 

 Texts, quan s’utilitzen missatges que no siguin estàndard 

El color dels anteriors elements serà el de la marca vial que representin: 
blanc, groc, blau, verd o vermell. 

L’estructura de nivells o capes serà la següent: 

Capa Tipologia Contingut 
Bicing Polígons Línia exterior estació Bicing 
CarrilBici10 Polígons Línies de carril bicicleta de 10 cm 
CarrilBici30 Polígons Línies de carril bicicleta de 30 cm 
CarrilBus30 Polígons Línies de carril bus de 30 cm 
Cebrejats Polígons Franges obliqües de illetes i separadors de 

trànsit, "catifes" vermelles de zona 30 i carril bici 
amb possible invasió d'altres vehicles 

Contenidor15 Polígons Línies de contenidor 
Estacionament10 Polígons Línies de estacionament de 10 cm (àrea verda, 

àrea blava, estacionament no regulat, places per 
a persones amb mobilitat reduïda…) 

EstacionamentMotos10 Polígons Línies de estacionament específiques de motos 
de 10 cm 

Inscripcions Cèl·lules (DGN) / 
Blocs (DWG) 

Fletxes e inscripcions  

Linia10 Polígons Línies de carrils de 10 cm 
Linia15 Polígons Línies de carrils de 15 cm 
Linia40 Polígons Línies transversals de 40 cm de detenció i cediu el 

pas 
NoBloqEncreu15 Polígons Línies de graelles de no bloquejar encreuament 

de 15 cm 
NoEstacionament15 Polígons Línies grogues de prohibició d'estacionament de 

15 cm 
PassosBicis Polígons Passos de bicicletes 
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PassosElevats Polígons Triangles de passos elevats 
PassosPastilles Polígons Passos de pastilles (passos no semaforitzats) 

PassosTacs Polígons Passos de tacs (passos semaforitzats) 
ZigazagaBateria15 Polígons Línies de ziga-zaga en bateria (càrrega i 

descàrrega, taxis…) 
ZigazagaCordo15 Polígons Línies de ziga-zaga en cordó (càrrega i descàrrega, 

taxis…) 

 

Per tal de facilitar l’elaboració de plànols as-built, amb aquest plec tècnic es 
lliuren els següents arxius: 

 Arxius d’exemple amb tot tipus d’elements delineats amb l’estructura de 
dades descrit: 

o Exemple marques vials.dgn (MicroStation) 

o Exemple marques vials.dwg (AutoCad) 

 

Arxiu d’exemple amb marques vials  
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 Biblioteques amb la simbologia de fletxes i inscripcions (veure ANNEX: 
Biblioteca de cèl·lules / blocs) 

o Biblioteca de cèl·lules.cel (MicroStation) 

o Arxius dwg amb blocs (AutoCad) 

Nom Descripció  Nom Descripció 
BCN-BiciAvis1D.dwg Avís carril bici 1 sentit  BCN-TxtE100.dwg Bus 1 
BCN-BiciAvis1I.dwg Avís carril bici 1 sentit  BCN-TxtE101.dwg Bus 2 
BCN-BiciAvis2.dwg Avís carril bici 2 sentits  BCN-VM20.dwg Inici Zona 20 
BCN-BiciCeda.dwg Cediu el pas en carril bici  BCN-VM20F.dwg Fi Zona 20 
BCN-BiciE73b.dwg Stop en carril bici  BCN-VM30.dwg Inici Zona 30 
BCN-BiciE77a.dwg Bicicleta  BCN-VM30F.dwg Fi Zona 30 
BCN-BiciE90.dwg Circulació prohibida a bicicletes  BCN-VM30F2.dwg Fi Zona 30 
BCN-BiciFlechaR.dwg Fletxa recta en carril bici  BCN-XB_D20.dwg Intercanviador d'autobusos D20 
BCN-BiciFleE50D.dwg Fletxa dreta en carril bici  BCN-XB_H6.dwg Intercanviador d'autobusos H6 
BCN-BiciFleE50I.dwg Fletxa esquerra en carril bici  BCN-XB_H8.dwg Intercanviador d'autobusos H8 
BCN-CamiEscolar.dwg Camí escolar  BCN-XB_H10.dwg Intercanviador d'autobusos H10 
BCN-CosConsular.dwg Text Cos Consular  BCN-XB_H12.dwg Intercanviador d'autobusos H12 
BCN-E-78D.dwg Persones amb mobilitat reduïda  BCN-XB_H14.dwg Intercanviador d'autobusos H14 
BCN-E-78I.dwg Persones amb mobilitat reduïda  BCN-XB_H16.dwg Intercanviador d'autobusos H16 
BCN-E74b.dwg Cediu el pas en cruïlla tipus Eixample  BCN-XB_V3.dwg Intercanviador d'autobusos V3 
BCN-E75.dwg Limitació de velocitat 30 Km/h  BCN-XB_V7.dwg Intercanviador d'autobusos V7 
BCN-E79.dwg Moto en zona avançada  BCN-XB_V15.dwg Intercanviador d'autobusos V15 
BCN-E80a.dwg Punt de recàrrega de turisme elèctric  BCN-XB_V17.dwg Intercanviador d'autobusos V17 
BCN-E80d.dwg Punt de recàrrega de taxi elèctric  BCN-XB_V21.dwg Intercanviador d'autobusos V21 
BCN-E80e.dwg Punt de recàrrega de vehicles de CID  Bici1.dwg Bicicleta 
BCN-E91.dwg Avís de perill d'estació Bicing  Bici2.dwg Bicicleta 
BCN-E92.dwg Bus a peu  BiciFlechaDI.dwg Fletxa dreta o a l'esquerra en carril bici 
BCN-E94a.dwg Avís precaució bus esquerra  BiciFlechaRD.dwg Fletxa recta o a la dreta en carril bici 
BCN-E94b.dwg Avís precaució bus dreta  BiciFlechaRDI.dwg Fletxa dreta o a l'esquerra en carril bici 
BCN-E94c.dwg Avís precaució bus dreta-esquerra  BiciFlechaRI.dwg Fletxa recta o a l'esquerra en carril bici 
BCN-E95a.dwg Avís precaució tramvia 1  BiciPelPeat.dwg Perill vianants 
BCN-E95b.dwg Avís precaució tramvia 2  Ceda.dwg Cediu el pas 
BCN-E95c.dwg Avís precaució tramvia 3  ComCarBusD.dwg Carril Bus dreta 
BCN-E99.dwg Pujada bus  FlechaFinCarD.dwg Fletxa fi de carril dret 
BCN-E102.dwg Atenció zona escolar  FlechaFinCarI.dwg Fletxa fi de carril esquerre 
BCN-E104.dwg Perill vehicle elèctric  FlechaRetorno.dwg Fletxa de retorn 
BCN-FCiudadD.dwg Fletxa a la esquerra  PeligroCiclista.dwg Perill ciclistes 
BCN-FCiudadDI.dwg Fletxa a la dreta o a l'esquerra  StopCiudad.dwg Stop en ciutat 
BCN-FCiudadI.dwg Fletxa a la esquerra  StopCtra.dwg Stop en carretera 
BCN-FCiudadR.dwg Fletxa recta  TxtBus.dwg Text bus 
BCN-FCiudadRD.dwg Fletxa recta o a la dreta  TxtTaxi.dwg Text taxi 
BCN-FCiudadRDI.dwg Fletxa recta o a la dreta o a l'esquerra  VM10.dwg Limitació de velocitat 10km/h 
BCN-FCiudadRI.dwg Fletxa recta o a la esquerra  VM20.dwg Limitació de velocitat 20km/h 
BCN-FlechaDoble.dwg Fletxa carril bidireccional Av. Diagonal  VM40.dwg Limitació de velocitat 40km/h 
BCN-FlechaE42bD.dwg Fletxa obliqua a la dreta  VM50.dwg Limitació de velocitat 50km/h 
BCN-FlechaE42bI.dwg Fletxa obliqua a l'esquerra  
BCN-FlechaE43b.dwg Fletxa recta i obliqua a la dreta  
BCN-LimAlt_4.dwg Limitació d'alçada 4 m  
BCN-MotoElec.dwg Punt de recàrrega de moto elèctrica  
BCN-ParkingP.dwg Accés a aparcament  
BCN-PeligroPeat.dwg Perill vianants  
BCN-TxtE79a.dwg Motos en xamfrà de l'Eixample  
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ANNEX: Biblioteca de cèl·lules / blocs 

 

  

  

 

40 

 



  

  

 

41 

  

  

 

42 

 



PROTOCOL DE PROJECTES: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI 
D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA (ICUB)1 PER LES SOL.LICITUDS 
D’INFORMACIÓ DE PROJECTES PÚBLICS O PRIVATS 

 
SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA (INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA) 
CARRER RULL, 4 – 08002 BARCELONA 
TELEFON: 93 256 68 97  
CARTA ARQUEOLÒGICA DE BARCELONA (http://cartaarqueologica.bcn.cat/)  
WEB DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA 
(http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/)  
 
Carme Miró i Alaix – Arqueologia preventiva (93 256 68 90, cmiro@bcn.cat)  

Josep Pujades  i  Cavalleria – Intervencions Arqueològiques (93 256 68 91, jpujades@bcn.cat)  

Xavier Maese Fidalgo – Tècnic Servei d’Arqueologia (93 256 68 92, xmaesef@bcn.cat)  

PROCEDIMENT GENERAL

A continuació es detalla el procediment  a seguir per a la sol·licitud d’informació de projectes 
públics o privats, segons les indicacions del Servei d’Arqueologia de Barcelona, com a 
Responsable de l’Espai Públic (REP) de la ciutat de Barcelona. Aquest procediment s’iniciarà 
amb la redacció d’un informe d’estudi d’impacte ambiental previ a la redacció definitiva del 
projecte executiu, fins a la sol·licitud del permís arqueològic, si s’escau, i l’execució de la 
intervenció arqueològica pertinent.

1. ELABORACIÓ D’INFORME ARQUEOLÒGIC (ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL)

Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte ambiental, caldrà que 
en el moment de redactar o executar qualsevol projecte d’obra pública o privada es 
contempli que si hi ha moviments de terra i remocions en el subsòl, sigui del tipus que sigui, 
es tingui en compte i es valori la importància patrimonial de la zona (estudi d’impacte 
ambiental), preveient al llarg de tota la intervenció un control arqueològic, si s’escau. També 
caldrà sol·licitar aquest informe en el cas que hi hagi afectació patrimonial, malgrat no 
s’efectuï cap remoció del subsòl, com en el cas d’edificis protegits (Nivell A, B o C) o
elements patrimonials amb protecció jurídica (BCIN, BCIL), com poden ser el cas de les 
muralles romanes, medieval o moderna de Barcelona, entre d’altres. Cal preveure que 
alguns dels elements patrimonials declarats BCIN tenen entorn de protecció.

REQUERIMENTS

A continuació es detallen els passos que l’equip redactor del projecte haurà de seguir: 

1. El redactor del projecte públic o privat sol·licita al Servei d’Arqueologia de Barcelona 
(SABCN) un informe arqueològic (estudi d’impacte ambiental) amb la inclusió de les 
possibles afectacions arqueològiques o patrimonials que puguin estar afectades pel 
projecte, i que inclouen totes aquelles restes arqueològiques o patrimonials des de la 

                                                           
1 
http://w110.bcn.cat/portal/site/HabitatUrba/menuitem.0730c22519a3ab6272d572d5a2ef8a0c/?vgnext
oid=8176918b418cf310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=8176918b418cf310VgnVCM100
0001947900aRCRD&lang=ca_ES 
 

prehistòria fins al segle XX. Dins d’aquest conjunt també cal incloure els refugis 
antiaeris de la Guerra Civil espanyola o les mines d’aigua històriques.

Segons l’article 46 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, 
“Els béns mobles i immobles de caràcter històric per a l'estudi dels quals cal utilitzar 
metodologia arqueològica integren el patrimoni arqueològic català”.

Segons l’article 3 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic, són intervencions arqueològiques: 

“Concepte i classes
3.1 Són intervencions arqueològiques o paleontològiques, d’acord amb l’article 47.2 
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (en endavant, Llei 
del patrimoni cultural català), els estudis directes d’art rupestre i les prospeccions, els 
sondeigs, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció, amb remoció de 
terrenys o sense, que tingui per finalitat descobrir, documentar o investigar restes 
arqueològiques o paleontològiques.

[...]

3.3 En funció del seu abast, les intervencions arqueològiques o paleontològiques es 
classifiquen en:

a) Excavacions: són les remocions en la superfície, en el subsòl o en medis 
subaquàtics que es fan amb la finalitat de descobrir i investigar sistemàticament tota 
classe de restes arqueològiques o paleontològiques. També són excavacions els 
sondejos que tenen com a finalitat la comprovació de l’existència o la delimitació de 
vestigis arqueològics o paleontològics en un punt determinat.

b) Prospeccions: són les exploracions superficials, del subsòl o en medis subaquàtics, 
sense remoció de terrenys i amb recollida de materials arqueològics o paleontològics 
o sense, dirigides a la localització i l’estudi o l’examen de dades per detectar vestigis 
arqueològics o paleontològics, s’apliquin o no mitjans tècnics especialitzats.

c) Controls: són les tasques de vigilància i, en determinats casos, de coordinació 
d’obres o treballs que pugin afectar restes arqueològiques o paleontològiques, 
incloses les neteges de jaciments.

d) Mostrejos: són les extraccions de mostres que poden incloure remoció de terreny o 
recollida de materials.

e) Documentació gràfica i plàstica: Són intervencions dirigides a l’obtenció 
d’informació gràfica de jaciments arqueològics o paleontològics. Aquests treballs 
poden fer-se a través de calcs per als estudis directes d’art rupestre i mural, a través 
d’aixecaments planimètrics o mitjançant la realització de rèpliques o altres tècniques.

f) Consolidació, restauració i adequació: són les intervencions que tenen per objecte 
la conservació i el manteniment o l’adequació per a la visita pública dels jaciments 
arqueològics i paleontològics.

2. El SABCN, per a poder informar, necessitarà que el redactor del projecte, o en el seu 
cas el Departament d’Informació de Projectes i Recepcions (Arquitectura, Paisatge 
Urbà i Patrimoni), faci arribar la següent informació:

- Plànols: plantes i seccions en PDF de l’àmbit d’actuació. En el cas que no es 
disposin d’aquests plànols es farà arribar al SABCN una fitxa resum o plànol amb 
l’àmbit afectat.



- Treballs a executar: serà necessari una mínima relació dels treballs que 
comportin una afectació del subsòl (xarxes de serveis, drenatges, fonamentacions, 
reg, jardineria, noves edificacions, soterranis, reurbanitzacions,....). No calen 
especificacions molt detallades, només informar de quins tipus de treballs tindran 
afectació en el subsòl.

- Persona de contacte: caldrà la informació de contacte (nom, correu electrònic i 
telèfon) de la persona o persones redactores del projecte, per tal de fer-les arribar 
l’informe arqueològic. Aquest informe també es farà arribar al Departament 
d’Informació de Projectes i Recepcions. 

Tota aquesta informació s’haurà d’enviar a les següents direccions de correu electrònic 
(Xavier Maese, xmaesef@bcn.cat o Carme Miró, cmiro@bcn.cat)

3. En aquest punt el SABCN redactarà un informe arqueològic, el qual podrà ser, bé 
positiu o negatiu.

Negatiu: s’entén per informe negatiu aquells estudis on no hi ha afectació 
arqueològica (zona sense risc arqueològic conegut). Per tant es considera que 
l’obra (projecte) es pot dur a terme sense el seguiment de cap tècnic especialitzat 
en arqueologia i no caldrà incloure cap partida pressupostària per arqueologia. En 
tot cas, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicat 
immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona (93 256 68 97). Per elements 
d’interès s’entén aquelles restes o evidències arqueològiques que es puguin 
localitzar durant els treballs, ja siguin béns mobles (ceràmiques) o immobles.
En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà comunicar-ho
d’immediat al Servei d’Arqueologia de Barcelona per si s’escau iniciar el 
procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Un cop entregat l’informe negatiu a l’equip redactor i a l’equip de Projectes i 
Recepcions, es donarà per finalitzat el procés administratiu pel que respecte al 
SABCN. L’equip redactor inclourà aquest informe arqueològic negatiu com annex 
dins del projecte executiu definitiu.

Positiu: projectes on els treballs a realitzar a l’àmbit afectat transcorren per un 
sector on és coneguda l’existència de troballes arqueològiques ja que tant en la 
cartografia antiga com en les intervencions realitzades anteriorment a la zona es 
documenten diferents elements patrimonials a tenir en compte.
En aquest informe es relacionen i descriuen tots els elements arqueològics i 
patrimonials afectats pel projecte presentat. Aquesta afectació pot ser directa o 
indirecta2.
Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer 
restes arqueològiques durant l’execució de les obres, es considera que aquestes 
s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia.

Al tractar-se d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer restes 
arqueològiques durant l’execució de les obres, es considera que aquestes s’han de
dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia. Si durant el 
procés de seguiment de l’obra apareixen restes que calgui documentar es 
planificarà una intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les 
troballes i procedir a la seva excavació i documentació.

                                                           
2 Es pot donar el cas de jaciments arqueològics que no estan afectats directament, però ates el 
desconeixement de les seves dimensions reals i entitat, i donada la seva proximitat, caldrà tenir en 
compte la seva afectació pel projecte presentat.  Això es pot donar en casos, per exemple, de jaciments 
prehistòrics, de grans vil·les romanes, necròpolis, estructures constructives de grans dimensions i 
recorregut (muralla romana, aqüeducte romà, muralla medieval i moderna, Rec Comtal o refugis 
antiaeris entre d’altres). 

Tot el treball de documentació i excavació haurà de ser supervisat per un arqueòleg 
o arqueòloga.

Tots aquests treballs arqueològics seran finançats pel promotor, ja sigui públic o 
privat (art. 17, Decret 78/2002).

Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica (PIA) corresponent, o bé 
per ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar amb un 
mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia de Barcelona
(Silvia Lezana, slezana@bcn.cat, 93 256 68 97). Posteriorment, es detallarà el 
procediment administratiu per obtenir el pertinent permís arqueològic de la 
Generalitat de Catalunya.

L’equip redactor inclourà aquest informe arqueològic positiu com annex dins del 
projecte executiu definitiu. L’equip redactor caldrà que especifiqui clarament dins 
del projecte executiu que tots els treballs amb afectacions3 del subsòl caldran 
que siguin supervisats per un arqueòleg. També serà necessari que l’equip 
redactor incorpori una partida pressupostària que inclogui els treballs de
control i seguiment arqueològic.
En el cas que no s’incorporin aquestes especificacions dins del projecte 
executiu definitiu, el SABCN, com a Responsable de l’Espai Públic (REP), 
emetrà un informe desfavorable (Tipus C o D) amb el compliment del Protocol 
de Tramitació de Projectes i Seguiment de les obres ordinàries 
d’infraestructures i/o elements d’urbanització. 

A continuació es detallen les previsions per tal de poder confeccionar la partida 
pressupostària orientativa dels treballs arqueològics a realitzar, i que s’haurà 
d’incloure dins del Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte executiu.

És important diferenciar dos conceptes: control i seguiment arqueològic dels 
rebaixos en el subsòl (Fase 1), i treballs de documentació i excavació arqueològica
(Fase 2) en el cas que es documentin restes arqueològiques durant la fase de 
control dels rebaixos.

Pressupost orientatiu

Aquesta valoració pressupostària contempla únicament els preus vigents per hora i 
dia dels treballs de seguiment4 i identificació de troballes arqueològiques 
subsidiàries del projecte que s’especifica (Fase 1). Caldrà valorar, en cas d’aparició 
de restes arqueològiques (Fase 2), quina incidència tenen en l’obra, quines mesures 
correctores cal aplicar i quina serà la intensitat i característiques dels treballs  
posteriors a realitzar, així com una partida alçada orientativa, despesa que s’hauria 
d’incloure també en el PEC. La valoració econòmica de la Fase 2 és difícil d’avaluar, 
atès el desconeixement total i absolut de les possibles restes arqueològiques que es 
puguin documentar. Igualment s’haurà d’incloure una partida alçada, a valorar i
consensuar amb els tècnics del SABCN durant la fase de redacció del projecte 
executiu. 

                                                           
3 Volem aclarir el concepte d’afectació del subsòl, els quals inclouen tots els treballs que suposin un 
rebaix en el subsòl, ja sigui des de sanejaments de paviments fins la construcció d’un nou edifici amb 
soterrani, passant per xarxes de serveis o de clavegueram. 
4 Aquest concepte és molt important. Per fer la valoració pressupostària del control arqueològic dels 
treballs a realitzar que afectin al subsòl, caldrà que l’equip redactor del projecte valori acuradament les 
jornades de treballs totals que suposin excavacions en el subsòl. Aquests treballs d’excavació en el 
subsòl inclouen les següents tasques: sanejament de paviments, xarxes de serveis -llum, aigua, reg, 
telecomunicacions, gas-, jardineria, clavegueram i drenatge, noves edificacions, refonamentacions, 
urbanització, etc). 



Partida 01. Arqueologia 

CONCEPTE COST/ UNITATS/TEMPS/ COST PREVIST/DIA

1 Arqueòleg director 26,00 € / hora x 8 hores diàries 208,00 € / dia

1 Oficial d’arqueologia 17,00 € / hora x 8 hores diàries 136,00 € / dia

1 Peonada / auxiliars 15,00 € / hora x 8 hores diàries 120,00 € / dia

1 Topògraf/dibuixant 22,00 € / hora 176,00 € / dia

Memòria preceptiva 26,00 € / hora x (50% del 
temps de treball de camp)

104,00 € /dia

Partida 02. Ajuts a l’arqueologia

La partida d’ajuts a l’arqueologia es justifica pels treballs d’obra civil associats a la 
intervenció: moviment de terres amb maquinària, trasllat de maquinària i terres, 
reposicions, tancament de l’accés a la zona de treball, materials i accions de 
protecció, ...

Partida 03. Altres 

En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs de 
Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a l’actuació 
arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades de 
l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs.

En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles 
tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes 
arqueològiques que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques
necessàries.

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002): 
“En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en solars que 
confinin amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a arquitecte/a, a
qui correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no afectin l’estabilitat de 
l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La promoció haurà de vetllar per 
l’acompliment d’aquest article.

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 
– 13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. En tots 
els supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació 
d’estructures) caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió d’un 
arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera instància, 
haurà de ser la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni  de la 
Generalitat de Catalunya qui aprovi definitivament la proposta.
Des de  l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar en 
vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 s’estableix la “Taxa 
per la tramitació de sol•licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i 
paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació” Actualment 
(novembre de 2017) la taxa és de 21,85€.

4. INFORME REP. Com a darrer pas el Servei d’Arqueologia de Barcelona, com a 
Responsable de l’Espai Públic (REP), emetrà un informe (Tipus A, B, C o D), en aplicació 
del punt III.2 apartat 2.3.a. del Protocol de tramitació dels projectes i tramitació d’obres 
ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora i projectes 
d’urbanització.
Aclarir que el SABCN només emetrà informe REP (A, B, C o D) sempre i quan prèviament 
hagués emès un informe arqueològic positiu en la fase d’informació de projectes (punt 2 
d’aquest informe). 
En cap cas el SABCN caldrà que emeti cap informe REP quan prèviament hagués emès un 
informe arqueològic negatiu, tot i que es podrà enviar un correu electrònic seguint el model 
següent:

NOM PROJECTE

CLAU NATURA: ACTXX-XXXXXX
PROMOTOR: XXXXXXX

En relació a la seva petició d’informació sobre l’actuació que s’ha de dur a terme al carrer X,
posem en el vostre coneixement que no tenim cap actuació en aquest entorn, i que per tant 
es considera que no hem d’informar com a Rep.

2. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER LA SOL·LICITUD D’UN PERMÍS ARQUEOLÒGIC

Per fer qualsevol tipus d’intervenció arqueològica, d'acord amb la normativa vigent 
(Decret 78/2002 del Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques), el 
promotor de l'obra ha d'encarregar un projecte d'intervenció arqueològica (PIA),
contractar un arqueòleg i sol·licitar autorització a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya per a la seva realització.

El procediment que se segueix al Servei d’Arqueologia de Barcelona és el següent:

- El projecte d'intervenció arqueològica es redacta des del Servei d'Arqueologia de 
Barcelona. La redacció del projecte no suposa cap mena de cost econòmic pel 
promotor de l'obra, és gratuït.

- S'envia el projecte al promotor perquè pugui demanar ofertes econòmiques. Si el 
promotor no coneix cap arqueòleg, si ho sol·licita podem adjuntar una relació de les 
empreses d'arqueologia o professionals que habitualment treballen a Barcelona.
Aquesta llista és merament informativa.

- Quan el promotor ha escollit l'empresa d'arqueologia que ha de fer l'encàrrec, ho ha 
de comunicar a l'empresa i al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

- Des del SABCN  es prepara tota la documentació que es necessita per a demanar el 
permís d'intervenció arqueològica al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

Per a completar els documents es necessita:

- Nom de la promotora, adreça postal, telèfon i adreça electrònica i NIF o CIF

- Si es tracta d'una societat, comunitat de veïns, etc, cal el nom d'una persona 
física amb signatura, el seu càrrec (administrador, apoderat, president...) i el 
seu NIF

- Nom de la propietat i NIF o CIF



- Si es tracta d'una societat, comunitat de veïns, etc, cal el nom d'una persona 
física amb signatura, el seu càrrec (administrador, apoderat, president...) i el 
seu NIF

Amb aquestes dades es redacten els documents i s’envien per signatura a la persona 
de contacte de la promoció. 

Els documents per a la signatura s'hauran d'imprimir en paper blanc, sense que hi 
figuri cap altre text o logotip. Aquests documents originals signats s'hauran de retornar 
al Servei d’Arqueologia de Barcelona (carrer d’en Rull, 4).

La tramesa de la documentació a la Direcció general d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la Generalitat es fa des del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona. La normativa actual dóna 20 dies a l’administració per a 
resoldre la sol·licitud. El silenci administració, en aquest cas, és negatiu.

ANNEX 1
LEGISLACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT: 

- Ley 16/1985, de 25 de juny del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 156, de 29 de juny 
de 1985)

- Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 6/2010, de 
24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes.

- Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-
1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni 
Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, instal·lacions o activitats que s’hagin de 
sotmetre al procediment d’impacte ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 3915, 
d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental de 
projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ 
de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

- El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació 
d'impacte ambiental



ANNEX 2. MODEL D’INFORME NEGATIU D’ESTUDI D’IMPACTE ARQUEOLÒGIC

IPAOBR-2285

Sr. Jordi Santiago Lozano
Departament d’Informació de Projecte i Recepcions
Hàbitat Urbà-Ajuntament de Barcelona

PROJECTE: PROJECTE D'ADEQUACIÓ i AMPLIACIÓ DESL ESPAIS DE GOSSOS 

EXISTENTS A LA PLAÇA LETAMENDI i L'AVINGUDA MISTRAL, ENTRE L'AVDA. 

PARAL•LEL i EL C. VILAMARÍ, DISTRICTE DE L’EIXAMPLE. CLAU NATURA: 

ACT17-00009

EMPLAÇAMENT: Plaça del Doctor Letamendi, 1-12 / Avinguda de Mistral, 73-99

(Districte de l’Eixample)

En relació a la seva petició d’informació sobre l’actuació que s’ha de dur a terme a la 

plaça del Doctor Letamendi, 1-12 i a l’Avinguda de Mistral, 73-99 (Districte de

l’Eixample), el Servei d’Arqueologia de Barcelona informa:

Que per la informació conservada al Centre de Documentació d’aquest 

Servei i a la Carta Arqueològica de Barcelona no consta que en el lloc 

d’aquest projecte hi hagi cap tipus de jaciment arqueològic i, per tant, es 

considera que es tracta d’una zona sense risc arqueològic. 

És per tot això que :

Considerem que l’obra es pot dur a terme sense el seguiment de cap tècnic 

especialitzat en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas, 

d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 

Català, l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser 

comunicat immediatament al Servei d’Arqueologia de Barcelona (93 256 68

97).



En el cas que es produeixi alguna modificació del projecte caldrà 

comunicar-ho d’immediat al Servei d’Arqueologia de Barcelona per si 

s’escau iniciar el procediment establert pel decret 78/2002, de 5 de març, 

del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Ho informem als efectes oportuns

Carme Miró i Alaix

Barcelona, 19 de gener de 2017

ANNEX 3. MODEL D’INFORME POSITIU D’ESTUDI D’IMPACTE ARQUEOLÒGIC
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SOL·LICITANT: Sra. Núria Jardí 

Direcció de Serveis de Projectes i Obres 
Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 
Hàbitat Urbà-Ajuntament de Barcelona 

OBJECTE: PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DEL PLA ESPECIAL 
DE DEFINICIÓ DE VOLUMS, REEQUIPAMENT I MILLORA DEL 
SECTOR DELIMITAT PEL CARRER DEL FOC, L’AVINGUDA 
DELS FERROCARRILS CATALANS I EL CARRER NOSTRA 
SENYORA DE PORT. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 
(IPAOBR-2525) 

 

DATA DEL PROJECTE: En redacció 

EMPLAÇAMENT Carrer de la Mare de Déu de Port, 70-82 / Carrer dels Ferrocarrils 
Catalans, 1-19 / Carrer de Vilageliu i Gavaldà, 8-22 

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:  

 

El projecte presentat  es correspon al PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 
UA1 DEL PLA ESPECIAL DE DEFINICIÓ DE VOLUMS, REEQUIPAMENT I 
MILLORA DEL SECTOR DELIMITAT PEL CARRER DEL FOC, L’AVINGUDA 
DELS FERROCARRILS CATALANS I EL CARRER NOSTRA SENYORA DE 
PORT. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, on es preveu que aquests treballs 
comportin importants tasques al subsòl. 

 

L’abast real de l’actuació, es defineix en la documentació rebuda. La zona 
considerada s’indica en l’annex 1, concretament Carrer de la Mare de Déu de 
Port, 70-82 / Carrer dels Ferrocarrils Catalans, 1-19 / Carrer de Vilageliu i 
Gavaldà, 8-22, al districte de Sants-Montjuïc. 

 

REVISIÓ DEL PROJECTE:  

 
La documentació rebuda no permet aprofundir en la magnitud dels treballs a 
realitzar. En tot cas, l’execució de l’obra provocarà una excavació del subsòl en 
una gran àrea, i caldrà tenir en compte les possibles afectacions que es detallen 
a l’apartat següent.  L’execució d’aquests treballs en un sector com el que afecta 
l’obra projectada i en el que es poden produir troballes arqueològiques, fa que 
sigui necessari el control arqueològic exhaustiu de tots els moviments de terra 
que es puguin realitzar. 

 

POSSIBLES AFECTACIONS: 

 

L’àmbit d’aquest projecte es localitza a la vessant sud-est de la muntanya de 
Montjuïc, és un sector on es coneguda l’existència d’importants restes 
arqueològiques ja que tant en la cartografia antiga com en les intervencions 
realitzades a la zona en els darrers anys es documenten diferents elements d’alt 
interès patrimonial a tenir en compte.  

 

La muntanya de Montjuïc: bressol de la ciutat de Barcelona: 

 

La muntanya de Montjuïc (177m), per la seva situació estratègica –al peu del 
Mediterrani, i al costat d’una important via de comunicació fluvial com és el riu 
Llobregat -, fou el bressol de la ciutat de Barcelona. En els darrers anys s'han 
dut a terme descobertes arqueològiques que han capgirat la visió de la història 
de Barcelona, fruit de diversos projectes urbanístics d’arranjament i millora de tot 
aquest espai. Cal destacar que Montjuic va esdevenir des del període ibèric, i 
sobretot romà, la principal pedrera del pla de Barcelona, i posteriorment de la 
colònia romana, fet que implicà un canvi dràstic en la fesomia de la muntanya. 

 

• Prehistòria 

De presència prehistòrica cal destacar el jaciment del Taller de Jaspi
1
, al peu del 

Castell de Montjuïc, al nord de la vessant que mira al port. Els materials lítics 
tallats (jaspi, òpal, sílex, quarsos i quarsites) que es van recuperar van permetre 
associar aquest jaciment a una cronologia d'època epipaleolítica. Les 
característiques de l'extracció al Morrot fan pensar en una explotació de les 
vetes de sílex o jaspi a l'aire lliure i mitjançant tècniques lleugerament 
complexes. D’època del Bronze Final es coneix el jaciment de la Sitja del carrer 
Anníbal

2
, que està situat a la confluència del carrer Margarit i el carrer Anníbal, a 

la part més septentrional de la muntanya de Montjuïc. 

 

• Món ibèric 

La situació estratègica de Montjuic, amb una gran visió del pla de Barcelona i la 
serralada Prelitoral, amb el mar i el riu Llobregat als seus peus, permetent la 
navegació  i intercanvi comercial vers la Mediterrània i l’interior de Catalunya, 
respectivament, motivà als ibers a instal·lar-se al cim del turó i fundar un 
important lloc de poblament i nucli comercial.  

Durant el període ibèric antic (S. VI-V aC) ja existeixen evidències d’ocupació. A 
la vessant sud-est de la muntanya se’n documentaren les restes d’una llar de foc 
i forats de pal associats  a un possible fons de cabana, a més d’una petita sitja. 

El coneixement que tenim de l’ocupació ibèrica de Montjuïc durant el període de 
l’ibèric ple (segona meitat del segle V-IV aC) es troba molt ben documentat 
gràcies a les excavacions de les sitges del Port o Via de Magòria.  J. de C. Serra 
Ràfols va localitzar un conjunt de sitges amb presència de ceràmica ibèrica al 

                                                           
1 Carta Arqueològica de Barcelona,  http://cartaarqueologica.bcn.cat/3065   
2 Carta Arqueològica de Barcelona,, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3056   

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3065
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3056
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Pont de l'Esparver o Via de Magòria. No va ser fins al 1946

3
, que es va iniciar la 

seva excavació al mes de març. A l’interior d’una de les sitges excavades es va 
localitzar un carro datat del segle IV aC, recuperant les dues rodes i part del 
conjunt de peces metàl·liques de la roda, i l’empremta de les fustes.  

Durant l'any 1990
4
 es va dur a terme una nova intervenció arqueològica en 

aquest espai. S'hi varen documentar un nombre total de 21 sitges, de les quals 
se'n varen excavar 15, 3 més, encara que localitzades, no foren excavades, i 
altres 3 que resten estaven ja excavades per en J. de C. Serra Ràfols i 
seccionades per la Via Magòria. La peculiaritat d’aquest conjunt de sitges són 
les seves dimensions. Deu d’aquestes sitges superen els 20.000 litres de 
capacitat; quatre tenen una capacitat de més de 50.000 litres, i una cinquena 
presenta uns 80.000 litres. Aquestes sitges van ser interpretades com a grans 
magatzems destinats a un comerç per via marítima pel Mediterrani, atès 
l’evident potencial d’acumulació d’excedent cerealístic.  

L’any 1987
5
, en una excavació d’urgència, es documentà l’existència de material 

ibèric, on actualment s'ubica el Castell del Port, a la banda oest del Fossar de 
la Pedrera. Les úniques estructures arqueològiques constatades en el decurs 
de la intervenció és la documentació d'un mur fet en sec i aprofitat en època molt 
recent. Per les seves característiques constructives es podria relacionar amb el 
poblat ibèric de Montjuïc.  

L’any 1931
6
 a la part alta del Cementiri del Sud-oest, a tocar al penya-segat del 

Fossar de la Pedrera, segons la informació aportada per Serra i Ràfols es van 
excavar dues sitges d’època ibèrica de planta globular, de 2,5 m de diàmetre i 
alçada màxima. En una d’aquestes sitges es van excavar quatre esquelets 
humans, col·locats en posició horitzontal, ben dipositats en paral·lel, i l’un al 
costat de l’altre.  

La muntanya de Montjuïc continuarà habitada durant l’ibèric final (segles III i II 
aC), amb la documentació de diferents troballes d’aquest període, com la 
realitzada a l’entorn a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, durant la construcció de 
l'Estadi Municipal a l'any 1929

7
, es varen documentar 15 o 16 sitges d'uns 6 

metres, algunes reutilitzades com a sepultures.  

 

                                                           
3 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3132   
4 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115    
5 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3078  
6 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3122  
7 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059  

• Món romà 

Del període romà s’han trobat nombroses evidències per tota la muntanya de 
Montjuïc, confirmant que aquest indret tingué una importància cabdal durant 
aquests segles, perllongant l’ocupació d’aquest espai realitzada durant el 
període ibèric. 

Durant l’any 1990
8
 a l’entorn del Fossar de la Pedrera  es va documentar una 

pedrera romana. Aquesta àrea ocupava un total de 200 m3, i es va posar al 
descobert un front de pedrera d'uns 50 m de longitud i uns 10 metres d'alçada. 
Es tractava d'una explotació a cel obert dels gresos de la zona, on es treballava 
en diversos plans d'extracció, tant en sentit horitzontal com vertical, que produïa 
l'esglaonat que caracteritza aquest tipus de pedrera.  

 

Entorn a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, durant la construcció de l'Estadi 
Municipal a l'any 1929

9
, a més d' un conjunt de 15 sitges ibèriques del segle III 

aC., també es van documentar a partir de la documentació gràfica un forn 
d'àmfores, a més de trobar una sèrie de retalls reblerts amb rebuigs de forn, i un 
possible dipòsit d'opus signinum.  

Existeix la documentació d'una vil•la romana localitzada entorn a l'edifici de la 
Campana del barri de la Magòria

10
, en el districte de Sants-Montjuïc. Situada al 

nord del parc de Can Sabaté. En aquest sector es va localitzar diferents 
estructures muràries formades per pedres disposades en sec, que formarien 
part de la fonamentació dels àmbits d'una vil•la romana de fundació tardo-
republicana. L'atribució cronològica arribaria fins als segles IV-V.  

 

Es documentà una necròpolis d'època romana tardana (S. V-VII) situada entorn 
al Museu Etnològic. A l'any 1971

11
, durant les obres d'excavacions dels 

fonaments d'una part del nou edifici del Museu Etnològic, es va documentar una 
tomba en tègula, de secció triangular. 

 

• Món medieval i modern 

La coneguda necròpolis judaica de Montjuïc es localitza al sud de les 
instal·lacions del Tir Olímpic i al nord-est de la plaça de la Sardana. La 

                                                           
8 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115 
9 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059  
10 Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/2998  
11 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3066  

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3132
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3078
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3122
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059
http://cartaarqueologica.bcn.cat/2998
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3066
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intervenció realitzada l’any 2001

12
 va permetre documentar un mínim de 557 

tombes, a les quals s'han d'afegir les 171 ja excavades durant la campanya 
d'excavació de l'any 1946. La cronologia d’aquesta necròpolis es correspondria 
entre els segles IX i XIV dC. 

 

El símbol de la muntanya de Montjuïc és el seu castell. Construït a l'any 1751 
per l'enginyer militar Juan Martín Cermeño. Diferents intervencions 
arqueològiques realitzades entre els anys 2006

13
 i 2010

14
 han permès 

documentar les traces de l’antic fortí, així com la planta del castell posterior. 
L'any 2006 es va intervenir al voltant del fossat, documentant part del baluard 
nord de la muralla perimetral del Castell de Montjuïc ideat per Cermeño, així 
com elements estructurals corresponents al sistema defensiu, fins ara 
desconegut: 8 contraforts interns de la muralla, un edifici de planta 
quadrangular, possiblement un cos de guàrdia, i les dimensions reals del 
parament exterior. El parament extern de la muralla presenta unes dimensions 
de dos metres d’amplada i cinc metres d’alçada, mentre que l’intern només 
tindria una amplada d’0,50m i una alçada de 4 metres. 

 

El 1031 apareixen les primeres referències documentals d’una torre al 
capdamunt de la muntanya de Montjuïc i l’any 1091 hi posen un llum per a fer de 
far. Al segle XV es construeix una petita caseta pel guarda. A partir del  1640, i 
després de successives reparacions, la torre esdevé un fort militar, depenent del 
Consell Municipal. Ampliat amb tres baluards a partir de 1694, la fortalesa fou 
parcialment destruïda durant la guerra de Successió (l’any 1706). El 1751 es va 
encarregar una nova fortalesa seguint els models militars de l’època a l’enginyer 
Juan Martín Cermeño. El darrer combat tingué lloc el 1811; posteriorment va 
tenir funcions de presó i quarter. 

 

A tocar del present àmbit d’obra es tenen documentades diferents jaciments 
arqueològics que a continuació es detallen. Les localitzacions de tots aquests 
elements patrimonials s’indiquen en l’annex 1. 

• Avinguda dels Ferrocarrils Catalans (1928)
15

: Al sector de la 
muntanya de Montjuïc anomenat Pont de l’Esparver, a l’any 1928 durant 

                                                           
12 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3061  
13 Carta Arqueològica de Barcelon, Http://cartaarqueologica.bcn.cat/2914  
14 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3250  
15 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3129  

la construcció de la trinxera per on havia de passar el tren que anava de 
Magòria al Port es varen localitzar un conjunt de sitges de grans 
dimensions, amb material que es podria adscriure a la cultura ibèrica. 
Descobertes com a conseqüència de la primera urbanitació i 
arranjament de Montjuïc amb motiu de l’Exposició Internacional de 
1929.  

No va ser fins al 1946, que l’arqueòleg Josep de Calassanç Serra i 
Ràfols, aleshores delegat d’Excavacions a Barcelona, va redactar un pla 
d’actuació en relació al patrimoni de la ciutat, i va posar les sitges del 
port com un punt d’interès prioritari. Posteriorment, s’han fet les 
intervencions 005/1984 i 315/1990. 

• Avinguda dels Ferrocarrils Catalans (1946)
16

: Al sector conegut com 
Pont de l’Esparver de la muntanya de Montjuïc, des de 1928 es coneixia 
l’existència d’un conjunt de sitges descobertes quan es va obrir la 
trinxera per on havia de passar el tren que anava de Magòria al port. 
Aquesta troballa, malgrat tenir una rellevància en el moment de la 
descoberta va quedar oblidada, fins que al 1946 Josep de Calassanç 
Serra i Ràfols, aleshores delegat d’Excavacions a Barcelona, va 
redactar un pla d’actuació en relació al patrimoni de la ciutat, i va posar 
les sitges del port com un punt d’interès prioritari.  

El seu informe va ser ben acollit, i al mes de març de l’any 1946 inicià 
una campanya d’excavació a la zona. Varen ser excavades 
posteriorment –com a mínim una d’elles de grans dimensions colgada 
de materials, i un altre buida-. Els dipòsits van ser interpretats com a 
magatzems destinats a un comerç per via marítima pel Mediterrani per 
Josep de Calassanç Serra i Ràfols (1974), si bé ni a les antigues 
excavacions ni a les actuals s’han pogut documentar amb precisió què 
contenien exactament. 

• Camí de l’Esparver (1985)
17

: Als anys 1984-1985, el Museu d'Història 
de la Ciutat -l'actual Museu d'Història de Barcelona- va realitzar un 
seguit d'excavacions a la zona on s'ubicaven les conegudes Sitges del 
Port, al costat del camí de l'Esparver. Justament, al peu del vessant sud 
de la muntanya de Montjuïc, prop del lloc on s'havia excavat una sitja 
reomplerta amb materials ibèrics l'any 1946, sota la direcció de J. de C. 
Serra i Ràfols. Aquesta formava part d'un conjunt localitzat l'any 1928, 

                                                           
16 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3132  
17 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3120  

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3061
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http://cartaarqueologica.bcn.cat/3132
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3120
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quan es van obrir unes rases per l'enllaç de l'estació i el port. Es van 
observar, a part de l'esmentada sitja, altres retalls a la roca, de 
característiques semblants, dels quals, tant sols un es va excavar, 
sense que proporcionés cap resta de material. 

Es van efectuar treballs en quatre sectors: el sector 1 que corresponia a 
una gran àrea de 20 x 10 metres, paral·lela a la via del tren de la línia de 
Magòria al costat de les sitges excavades l'any 1946; el sector 2, com es 
va anomenar la següent plataforma de la muntanya on s'havien 
localitzat restes de possibles sitges; el sector 3, corresponent a la 
plataforma superior, i al sector 4, situat al Pla del Castell del Port. 
Aquesta intervenció arqueològica planteja un problema d'interpretació 
d'algunes de les sitges localitzades l'any 1928 i excavades l'any 1946, a 
l'aparèixer un nivell molt fèrtil amb materials del segle IV aC. per sota del 
nivell de boca part d'aquestes suposades sitges. 

L'estratigrafia del sector 1 ens proporciona dues dades, per una banda 
ens mostra l'existència d'esllavissaments de les terres de la muntanya a 
les quals correspondrien els potents nivells argilosos amb material del 
segle IV aC., segellats pel nivell de margues el qual també s'hauria 
produït per un altre esllavissament. Proposem aquesta interpretació per 
la inclinació dels estrats que segueixen el desnivell natural del terreny. 
Per altra banda apareixen uns elements que ens podrien donar indicis 
d'una possible zona d'hàbitat. Aquests elements consisteixen en uns 
nivells amb pedres alineades que podrien formar part d'un mur o del seu 
enderrocament, una llar formada per un cercle de pedres que envoltava 
una taca de cendres i el possible forat retallat a la roca per a disposar un 
pal. 
En una de les sitges, va aparèixer les restes d'un carro, datat, segons el 
context ceràmic, de finals del segle V - mitjans segle III aC. Els elements 
fèrrics, els únics conservats amb l'empremta de l'estructura de fusta, 
consistien en la llanta o revestiment perimetral complet d'una de les 
rodes, els fragments d'una segona roda, els grans claus que la 
subjectaven a l'estructura massissa inferior, alguns reblons, diversos 
travessers d'unió i peces de suspensió -subjecció, com lleves i clavilles. 
Pel que fa al sector 2, segons els arqueòlegs directors, els forats que 
estan documentats no són sitges, sinó que són obertures d'entrada a les 
mines de terra d'escudella que existien en aquesta àrea, tenint en 
compte que per la seva forma i rebliment no correspondrien al que 
hauria de ser una sitja. 

A l’anomenat sector 3, després d’obrir 3 cales es va corroborar 
l’estratigrafia de les traces del barraquisme de la segona meitat del 
segle XX. Al sector 4, situat al Pla del Castell de Port, la única cala no 
va aportar cap tipus de material arqueològic. És en aquest sector on 
s'ha trobat els materials arqueològics datables als segles V i IV aC. en 
endavant, lloc idoni per l'establiment d'un nucli ibèric encarat al comerç. 

• Avinguda dels Ferrocarrils Catalans (1990)
18

: La intervenció 
arqueològica es va efectuar amb motiu de la construcció de la 
construcció de l'avinguda dels Ferrocarrils que, seguint el traçat de 
l'antiga via del tren de Magòria al port, enllaçava el Cinturó Litoral amb el 
carrer del Foc, constituint un dels accessos a l'Anella Olímpica. 
La zona que ja havia estat prospectada en diverses ocasions, 
principalment durant la campanya de 1984, es correspon amb la part 
baixa de la vessant oest, sud-oest i sud del turó del Castell de Port, 
entre el carrer del Foc -més concretament el Centre Cívic de la Bàscula- 
i l'accés al Fossar de la Pedrera. 

En aquest indret s'ubicava el conjunt de sitges localitzat el 1929 i 
excavat el 1946 entorn del Pont de l'Esparver, on es va documentar una 
estratigrafia amb un alt contingut de materials d'època ibèrica, així com 
els testimonis de la pedrera romana que afloraven als marges d'ambdós 
costats de la via del tren a l'extrem del carrer Negrell. 
La intervenció arqueològica es va dividir en quatre sectors diferenciats: 
Pont de l'Esparver, Zona Sitges, Zona Talús i Zona Pedrera. 
A l’àrea coneguda com a Pont de l’Esparver, es va obrir una gran 
esplanada de forma allargada de 800 m. Les primeres capes –de 
cronologia contemporània- es van excavar amb retroexcavadora, a partir 
que varen aflorar els estrats arqueològics. La prospecció va permetre 
constatar l’existència d’un retall reblert amb deixalles i residus d’època 
recent sobre una zona popularment coneguda com “la balsa”. 
Les troballes efectuades en aquest sector de la intervenció s’han de 
posar en relació amb un torrent que deuria existir en època ibèrica. Es 
tracta de diverses sedimentacions efectuades per les diferents èpoques 
de crescuda de les torrenteres, en els moments de pluges fortes. 
Cal assenyalar que les troballes efectuades en aquest sector de la 
intervenció s’han de posar en relació amb un torrent que deuria existir 
en època ibèrica. Es tracta de diverses sedimentacions efectuades per 

                                                           
18 Carta Arqueològica de Barcelona Http://cartaarqueologica.bcn.cat/3115  
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les diferents èpoques de crescuda de les torrenteres, en els moments 
de pluges fortes. 

El material localitzar en aquest indret prové dels estrats de la part alta 
del turó, per tant no podem extreure conclusions pel que fa a zones 
d’hàbitat i d’ocupació. Si que es pot definir, però, un marc cronològic 
d’ocupació de la zona que aniria des d’un segle V aC fins un segle II aC, 
malgrat tampoc es poden actora fases concretes de vida o 
abandonament de l’indret. 

L’àrea del Pont de l’Esparver, és una zona exògena del poblat, però 
propera i s’ha de posar en relació amb l’àrea adjacent d’aquest possible 
poblat que existia a Montjuïc en època ibèrica, a la part alta del talús 
excavat en aquesta intervenció. Per tant la zona del Pont no es tracta 
d’una zona d’hàbitat sinó més aviat relacionada amb l’acotament i el 
tancament del conjunt de sitges del Port. 

Respecte a l’àrea identificada com a Zona Sitges que compren el sector 
entre la pedrera romana i el Pont de l’Esparver. Es va localitzar un total 
de 22 sitges. En relació a la cronologia d’aquests contenidors, no es 
coneix el moment de la seva construcció. Pel que fa al seus rebliments –
no gaire llunyans del seu darrer moment d’ús- podem precisar diferents 
fases d’abandonament. 3 d’aquestes estructures van ser reblertes al 
segle IV aC, mentre que altres 5, van ser reomplertes a finals del segle 
III aC. El reaprofitament de sitges com a llocs d’enterrament, és un fet 
inusual, però no insòlit, malgrat normalment es tracten d’incineracions. 
Així mateix és freqüent la troballa de restes humanes disperses dins del 
rebliment de sitges ibèriques, a Montjuïc s’han localitzar dos cranis, dins 
el rebliment de dues sitges. 

Es va assenyalat com a Zona Talús, l’àrea del sector amb fort pendent 
que anava des dels voltants del Castell de Port fins a l’antiga via de 
Magòria. Només es van documentar les estructures que s’exhumaven 
en el treball de les màquines, en uns nivells superficials. Per la no 
afectació d’aquest sector per l’obra de construcció dels nous vials 
d’accés, es va procedir a deixar les restes com a reserva arqueològica. 
Les restes es troben relacionades amb una possible zona d’hàbitat o 
d’encerclament de la zona de les sitges d’època ibèrica. 
L’anomenada Zona Pedrera correspon a una àrea que ocupava un total 
de 200 m3 que va posar al descobert un front de pedrera d'uns 50 m de 
longitud i uns 10 metres d'alçada. Per problemes tècnics de la 
construcció no es va poder arribar a excavar el límit final de l'extracció. 
Es tracta, doncs, d'una explotació a cel obert dels gresos de la zona, on 

es treballava en diversos plans d'extracció, tant en sentit horitzontal com 
vertical, que produïa l'esglaonat que caracteritza aquest tipus de 
pedrera. En aquest sector es varen localitzar tres forns que es trobaven 
situats sobre el talús que cobria el front de la pedrera. El primer forn 
estava format per una estructura de morfologia amb tendència cilíndrica 
d'uns 3,04 metres d'alçada conservada, i un diàmetre mitjà de 2,61 
metres, constituint un volum d'uns 16,2 m3, interpretat com un forn de 
calç. 
Del segon forn en restava només una mínima part de la paret est de la 
zona de combustió o caldera. El tercer forn, finalment, és va interpretar 
com un forn de teules. La morfologia que podia apreciar-se en la secció 
visible, era irregularment oblonga, amb la part superior més ampla que 
la inferior. Les seves dimensions aproximades eren de 1,8 metres 
d'alçada màxima conservada i de 2,40 metres d'amplada màxima. Les 
parets de tovot, alterades, presentaven un gruix mitjà de 10 centímetres. 
També van ser documentats a la zona oest/sud-oest alguns orificis que 
van ser atribuïts a l'existència d'alguna de les mines de terra d'escudella 
situades en la zona i que podrien haver contribuït en el desplomament 
d'aquesta estructura, assentant-se, una mica enfonsada, sobre un 
substrat de sorres deltaiques, que en aquest nivell s'intercalen entre els 
sediments d'origen continental. 

En la part baixa del front del talús i a pocs metres del carrer de la Mare 
de Déu del Port, va ser diferenciada una petita franja d'uns 5 
centímetres de gruix, de sediment marronós de textura argilo-sorrenca 
que es barrejava entre una capa de margues blau-verdoses. En aquest 
es va trobar un petit fragment de mosaic, molt alterat, format per 
tessel·les de marbre blanc, el qual estava basculat cap a l'interior del 
talús. Les pròpies característiques d'aquest dipòsit arqueològic, indiquen 
una procedència exògena, presumiblement abocats o esllavissats. 

 
Defensa passiva: 
 

Cal assenyalar l’existència en determinats punts de la ciutat d’alguns refugis 
antiaeris, que van ser construïts en el context de la Guerra Civil i dels quals 
majoritàriament només se’n coneix la seva ubicació aproximada i alguna part 
dels seus recorreguts.  
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Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a la ciutat de Barcelona es van 
construir gran quantitat de refugis antiaeris utilitzats per la població civil per tal 
de protegir-se dels bombardejos feixistes.  

 

Des del primer atac –naval en aquest cas- sobre el nucli urbà la nit del 13 de 
febrer de 1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, la ciutat va 
patir un total de 194 bombardejos, la majoria aeris, que provocaren un nombre 
de víctimes i ferits. Els atacs indiscriminats sobre la població civil provocaren, al 
marge de les víctimes, un gran impacte psicològic. 

 

A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria depenent de l’Ajuntament, 
en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment, 
van portar a terme un projecte per salvaguardar els edificis emblemàtics i 
subvencionaren al voltant d’un centenar de refugis. La resta, casi 1300, es varen 
començar a excavar de forma auto-organitzada i auto-finançada per iniciativa 
civil, configurant un autèntic moviment social sense precedents. 

 

Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via 
pública i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament 
eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb la vocació d’ésser 
reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de 
lectura i altres usos.  

 

La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva 
construcció es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, 
dones i nens. Varen començar als barris amb una gran tradició associativa i 
sense comprometre els fonaments dels edificis, com per exemple a les places 
públiques. 

 

Segons la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 
Barcelona propers a la zona del projecte s’hi localitza el següent: 

 
1. Refugi núm. 032319  Carrer de Vilageliu i Gavaldà 

 
 

                                                           
19 Carta arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/1917)            

D’aquest refugi només se’n té referència per la seva inclusió en un llistat de 
refugis existents a la ciutat de Barcelona, i de la majoria d’aquests es desconeix 
el seu accés, les dimensions i el recorregut. La ubicació orientativa d’aquest 
refugi es detalla a l’Annex 1. Cal tenir en compte que algunes descripcions 
sobre els refugis només esmenten el carrer on es troben, sense ubicar el punt 
exacte dins el traçat del carrer, i molts d’aquests es van ramificant pel subsòl i 
poden aparèixer en àrees allunyades de l’accés, i inclús poden aparèixer nous 
accessos no documentats. 
 
Barcelona, 2 de novembre de 2017 

 
 
 
Xavier Maese Fidalgo 
Arqueòleg 
Servei d’Arqueologia de Barcelona 
Institut de Cultura de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/1917
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MESURES A APLICAR: 

 
Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte ambiental, 
caldrà que en el moment de redactar o executar qualsevol projecte d’intervenció a 
la zona es contempli que si hi ha moviments de terra i remocions en el subsòl, sigui 
del tipus que sigui, es tingui en compte i es valori la importància patrimonial de la 
zona, preveient al llarg de tota la intervenció un control arqueològic. 
 
Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien aparèixer 
restes arqueològiques durant l’execució de les obres, considerem que aquestes 
s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia i 
sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas l’aparició imprevista d’algun element 
d’interès haurà de ser comunicat al Servei d’Arqueologia de Barcelona. (93 256 68 
97 / 93 256 68 91). 
 
Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una 
intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les troballes i 
procedir a la seva excavació i documentació. 
 
Si en el transcurs de les obres apareixen rastres de l’existència d’un refugi antiaeri 
caldrà realitzar-ne la seva documentació que constarà d’una descripció exhaustiva 
de la troballa, realització d’un aixecament planimètric i topogràfic amb plantes i 
seccions a escala, documentació fotogràfica, documentació dels elements mobles 
que puguin existir i, documentació en escàner 3D. 
 
Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i caldrà 
presentar la documentació relacionada al Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
 
Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica corresponent, o bé per 
ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar amb un 
mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia de 
Barcelona. (93 256 68 97 / 93 256 68 91). 
 
 
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES: 
 

Pressupost orientatiu 

Aquesta valoració pressupostària contempla únicament els preus vigents per hora i 

dia dels treballs de seguiment i identificació de troballes arqueològiques 
subsidiàries del projecte que s’especifica. Caldrà valorar, en cas d’aparició de 
restes arqueològiques, quina incidència tenen en l’obra, quines mesures 
correctores cal aplicar i quina serà la intensitat i característiques dels treballs  
posteriors a realitzar 

 

Partida 01. Arqueologia  

 

CONCEPTE COST/ UNITATS/TEMPS/ COST PREVIST/DIA 

1 Arqueòleg director 26,00 € / hora x 8 hores diàries 208,00 € / dia 

1 Oficial d’arqueologia  17,00 € / hora x 8 hores diàries 136,00 € / dia 

1 Peonada / auxiliars
 

15,00 € / hora x 8 hores diàries  120,00 € / dia 

1 Topògraf/dibuixant  22,00 € / hora  176,00 € / dia 

Memòria preceptiva 26,00 € / hora x (50% del temps 
de treball de camp) 

104,00 € /dia 

 

Partida 02. Ajuts a l’arqueologia 

La partida d’ajuts a l’arqueologia es justifica pels treballs d’obra civil associats a la 
intervenció: moviment de terres amb maquinària, trasllat de maquinària i terres, 
reposicions, tancament de l’accés a la zona de treball, materials i accions de 
protecció, ... 
 

Partida 03. Altres  

En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs de 
Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a l’actuació 
arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades de 
l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs. 
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En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles 
tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes 
arqueològiques que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques 
necessàries. 

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 
13/03/2002): “En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en 
solars que confinin amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a 
arquitecte/a, a qui correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no afectin 
l’estabilitat de l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La promoció haurà de 
vetllar per l’acompliment d’aquest article. 

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 
3594 – 13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. 
En tots els supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació 
d’estructures) caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió d’un 
arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera instància, 
haurà de ser la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya qui aprovi definitivament la proposta. 

Des de  l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar en 
vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 s’estableix la “Taxa 
per la tramitació de sol•licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i 
paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació” (20€). 

Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015 que preveu un increment d’un 5% de les taxes (DOGC 6830 de 13.03.2015). 
Actualment la taxa és de 21,85€. 

 

LEGISLACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT:  

 
- Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 

6/2010, de 24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental 
de projectes. 
 

- Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, 

d’11-10-1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de 
protecció del Patrimoni Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, 
instal·lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment d’impacte 
ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció 
d’errades DOGC núm. 3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les 
declaracions d’impacte ambiental de projectes que afectin restes arqueològiques 
o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural. 

 
- El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, 

d'avaluació d'impacte ambiental. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

 
 ANNEX 1:  

PLÀNOL DE SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE I LOCALITZACIÓ DELS 
ELEMENTS PATRIMONIALS 

ANNEX 2: Localització dels diferents elements patrimonials i arqueològics a la 
muntanya de Montjuïc respecte al present projecte.  

  
  
Barcelona, 2 de novembre de 2017 

 
 
Carme Miró i Alaix 
Responsable del Pla d’Arqueologia Urbana 
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ANNEX 1: PLÀNOL DE SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE I LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS PATRIMONIALS 
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1. Avinguda dels Ferrocarrils 
Catalans. Camp de sitges ibèriques 

2. Avinguda dels Ferrocarrils 
Catalans. Pedrera romana 

3. Avinguda dels Ferrocarrils 
Catalans. Poblat ibèric 
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ANNEX 2: Localització dels diferents elements patrimonials i arqueològics a la muntanya de Montjuïc respecte al present projecte.  
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Àmbit aproximat del projecte 
 
 
 
 

 
 

  

  
 
 
 

 
 

 

 

Elements patrimonials documentats a la muntanya de 
Montjuïc:  

1. Morrot. Taller de jaspis. 

2. Carrer Anníbal. Sitja de l’edat del bronze. 

3. Font de la Mamella i el camí del Molí Antic. Segle VIII-VII aC. 

4. Avinguda dels Ferrocarrils Catalans. Poblat ibèric 

5. Avinguda dels Ferrocarrils Catalans. Camp de sitges ibèriques. 

6. Avinguda dels Ferrocarrils Catalans. Pedrera romana 

7. Estadi Olímpic. Sitges romanes 

8. Rodalies Estadi Olímpic. Jaciment època romana. 

9. Gran Via. Vil.la romana 

10. Museu etnològic. Tomba romana 

11. Cementiri del sud-oest. Vil.la romana 

12. Castell del Port. 

13. Fortí de Montjuïc (S. XVII)  Castell de Montjuic (XVIII) 

14. Necròpolis jueva (S. IX-XIV) 

15. Cementiri del sud-oest. Forn de material constructiu (S.XVIII) 

 



ANNEX 4. MODEL D’INFORME REP (B i D)
Nom cogn

Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona

REP-2321

INFORME TÈCNIC DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA SOBRE EL ”PROJECTE 
EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN DE SANT ANDREU, 
TRAM 1, ENTRE RAMBLA DE FABRA I PUIG I EL CARRER DE JOAN 
TORRAS, BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR. DISTRICTE DE SANT 
ANDREU. CLAU NATURA: ACT17-00041”

En relació al "PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN DE 

SANT ANDREU, TRAM 1, ENTRE RAMBLA DE FABRA I PUIG I EL CARRER DE JOAN 

TORRAS, BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR. DISTRICTE DE SANT ANDREU.

Clau natura: ACT17-00041”, el Servei d’Arqueologia de Barcelona emet un informe de 

supervisió tècnica de tipus B.

El present projecte incorpora tots els treballs d’excavació del subsòl de la memòria 

constructiva que tindran una afectació directa o indirecta sobre les restes arqueològiques 

descrites en l’Informe d’Impacte Arqueològic del 9 de febrer de 2017 emès pel Servei 

d’Arqueologia de Barcelona.

En tots aquests treballs es preveu un seguiment i control arqueològic, tal i com ho 

reflecteix el projecte executiu i l’informe arqueològic del Servei d’Arqueologia de 

Barcelona.

Creiem, que en els treballs descrits, es troba prou explicitat tot el que s’ha de fer, i per tant 

no cal afegir res.

Segons el projecte executiu el pressupost previst pels treballs arqueològics és de 

45.600€+IVA. El projecte executiu incorpora a la seva dotació pressupostària aquesta 

valoració econòmica, i per tant no caldrà cap finançament extra per aquests treballs 

arqueològics. 



Nom cogn

Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona

Malgrat que tots els requisits establerts en l’Informe d’Impacte Arqueològic han estat 

incorporats en el “PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER GRAN 

DE SANT ANDREU, TRAM 1, ENTRE RAMBLA DE FABRA I PUIG I EL CARRER DE 

JOAN TORRAS, BARRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR. DISTRICTE DE SANT 

ANDREU. Clau natura: ACT17-00041”, el Servei d’Arqueologia de Barcelona considera 

adient emetre un informe de supervisió tècnica de tipus B del present projecte. 

En qualsevol obra/projecte és impossible tenir una certesa absoluta de les probables

restes arqueològiques que es puguin documentar, així com la seva extensió o naturalesa. 

En el present cas es coneguda l’existència de nombroses restes arqueològiques, però no 

es pot excloure la possibilitat de trobar-ne d’altres, les quals també s’haurien d’excavar i 

documentar adequadament en cas de ser afectades. Donat el cas, la partida 

pressupostària incorporada al projecte seria totalment insuficient, així com les jornades de 

treballs arqueològics, i per tant el Servei d’Arqueologia creu oportú emetre un informe de 

supervisió tècnica de tipus B. 

Ho informem als efectes oportuns,

Carme Miró i Alaix

Responsable del Pla Bàrcino
Servei d’Arqueologia
Barcelona, 8 d’agost de 2017
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Area d’Arqueologia Preventiva i Documentació
Servei d’Arqueologia de Barcelona – Institut de Cultura

Rull, 4, baixos
08000 Barcelona

2008-REP

INFORME TÈCNIC DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA SOBRE “PROJECTE 
D’ELEVACIÓ DE PLATAFORMA DE LA CRUÏLLA DEL CARRER HORTA 
AMB EL CARRER ALT DE MARINER”

En relació al "Projecte d’elevació de plataforma de la cruïlla del carrer Horta 

amb el carrer Alt de Mariner” el Servei d’Arqueologia de Barcelona emet un 

informe de supervisió tècnica de tipus D.

Els treballs previstos en el present projecte suposen una afectació parcial del 

subsòl, en concret tasques de moviments de terres (nova caixa de paviments) i

clavegueram i recollida d’aigües (4 embornals).

En cap d’aquests casos s’explicita el seguiment i control arqueològic dels 
rebaixos a executar. Cal explicitar expressament en el projecte la 
necessitat d’incloure un seguiment i control arqueològic dels treballs, tot 
incorporant la contractació del personal tècnic especialista adient.

Creiem, com tots aquests treballs suposaran una afectació del subsòl dins 

d’una àrea amb elevada expectativa arqueològica, serà necessari preveure un 

seguiment arqueològic, tot incorporant la contractació del personal arqueològic 

adient.

El pressupost total previst al projecte (36.582,55€) no preveu els treballs de 

seguiment arqueològic. Caldrà afegir un finançament extra (3.120€+IVA)1 per 

incorporar una partida pels treballs de control i seguiment arqueològic, els quals 

es perllongaran durant 10 dies, segons els dies previstos en el Pla d’Obres que 

comportaran rebaixos en el subsòl2.

1 Pressupost establert a partir de les tarifes orientatives del Servei d’Arqueologia de Barcelona, a raó de 
26€/hora per 1 tècnic arqueòleg, i per l’elaboració de la memòria científica preceptiva (50% del temps 
de treball de camp), tal i com específica la normativa vigent. 

2 Segons el Pla d’Obres es contemplen els següents treballs que afecten al subsòl, excavació manual  i 
moviment de terres i sanejament i canalitzacions. En total es calculen 10 dies, atès el solapament en el 
temps dels diferents treballs.  
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També caldrà incorporar una dotació equivalent (3.120€+IVA) com a partida 

alçada a justificar pels possibles treballs de documentació i excavació 

arqueològica d’aquelles restes arqueològiques que es puguin documentar 

durant els treballs previs de control i seguiment arqueològic.

Per tant la dotació pressupostària necessària pels treballs de seguiment i 

control arqueològics seria de 6.240€+IVA.

Possibles afectacions:

Els treballs a realitzar en l’àmbit del present projecte, transcorren per un sector 

on és coneguda l’existència de restes arqueològiques ja que tant en la 

cartografia antiga com en les intervencions realitzades a la zona en els darrers 

anys es documenten diferents elements d’alt interès patrimonial a tenir en 

compte. 

A continuació es detallen els elements patrimonials que es troben afectats 

directament per aquest projecte:

Nucli antic d’Horta3: El nom del nucli històric prové de la família Horta, que va 

ser propietària del territori des de l'any 1036 fins al 1260. El primer document 

escrit en referència explícita a la parròquia de Sant Joan d'Orta data del 18 de 

març de 1095, i la primera església parroquial de Sant Joan d'Horta fou 

consagrada el 12 de juny de 1260.

La importància d’Horta al segle XIV amb la presència de nobles i mercaders, 

creixeria al voltant del monestir de la Vall d’Hebron. Malgrat tot, el seu 

esplendor va arribar a finals del segle XVIII. Durant els segle XVI i segle XX, 

l’abundància de l’aigua va fer créixer les nombroses bugaderies i posteriorment 

l’arribada del tramvia al 1901. La centralitat de la plaça d’Eivissa al nucli històric 

d’Horta, nombrada així des de 1907, també va ser coneguda com la plaça del 

3 Carta Arqueològica de Barcelona http://cartaarqueologica.bcn.cat/3410  
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Progrés o plaça del Mercat, donat que durant molt temps va ser l'espai on 

s'ubicava l'antic mercat d'Horta.

Encara es present l’estructura del nucli antic al voltant de la plaça d’Eivissa 

amb un eixample residencial. L'antic municipi d'Horta, al nord de la ciutat de 

Barcelona, tenia al moment de la seva annexió a la Ciutat Comtal, el primer de 

gener de 1904, un perímetre molt vast i limitava amb els municipis, també 

independents, de Sant Gervasi de Cassoles (sud-oest), Gràcia (sud i sud-est), 

Sant Andreu de Palomar (est), ara agregats a Barcelona, i amb els de 

Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès (nord).

El nucli creat entorn a la segona meitat del segle XVIII i sobretot a partir del 

segle XIX, entorn a la plaça Eivissa, malgrat que hi ha nuclis poblacions de 

gran importància com Montbau, Sant Genís dels Agudells, Vall d'Hebrón, La 

Clota, la Font del Gos, el Carmel i la Taxonera.

Refugi antiaeri núm. 0796-Carrer Mariner4. Arran dels atacs aeris a la 

població durant la guerra civil (1936-1939), la Generalitat va organitzar la Junta 

de Defensa Passiva que s’havia d’encarregar de la construcció de refugis 

antiaeris. Per a la construcció d’aquests refugis es feia un projecte inicial i era 

una brigada d’obrers de la pròpia Generalitat, i més endavant del propi 

ajuntament, qui s’encarregava de la seva construcció. A mesura que anava 

avançant la guerra, foren els mateixos ciutadans els que en feien l’execució 

seguint els models establerts per la Generalitat. A Barcelona se’n construïren al 

voltant de 1.400.

De la majoria de refugis es coneix la ubicació aproximada, i una part del 

recorregut. És difícil tenir coneixement dels accessos, ja que alguns projectes 

no es van realitzar en la seva totalitat. Els primers refugis antiaeris construïts 

varen ser dissenyats per a la seva futura reutilització, principalment eren 

galeries de mina que servirien per incorporar-les a la xarxa del clavegueram de 

la ciutat. Els primers de grans dimensions, es varen condicionar amb les 

4 Carta Arqueològica de Barcelona http://cartaarqueologica.bcn.cat/2795  
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planxes de formigó armat, per a la seva utilització com a banys públics, 

biblioteques o aparcaments. La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter 

provisional i efímer. La seva construcció es deuria al treball abnegat de civils no 

militaritzats, vells i, sobretot, dones i nens. Varen començar als barris amb una 

gran tradició associativa i sense comprometre els ciments dels edificis, com per 

exemple a les places públiques.

Es coneix l’existència d’aquest refugi pel llistat de refugis antiaeris del 16 de 

juliol de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola a 

Barcelona, editat per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. En no tenir més 

documentació de l’estructura defensiva, ja sigui de l’època o fruit 

d’intervencions de documentació posterior, no es pot aportar més informació

Mesures a aplicar

Segons la legislació vigent en matèria patrimonial i d’estudis d’impacte 

ambiental, caldrà que en el moment de redactar o executar qualsevol projecte 

d’intervenció a la zona es contempli que si hi ha moviments de terra i 

remocions en el subsòl, sigui del tipus que sigui, es tingui en compte i es valori 

la importància patrimonial de la zona, preveient al llarg de tota la intervenció un 

control arqueològic.

Degut a que es tracta d’una zona amb un interès patrimonial i on podrien 

aparèixer restes arqueològiques durant l’execució de les obres, considerem 

que aquestes s’hauran de dur a terme amb el seguiment d’un tècnic 

especialitzat en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ. En tot cas 

l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicat al Servei 

d’Arqueologia l’Institut de Cultura de Barcelona. (93 256 41 97 / 93 256 41 90).

Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una 

intervenció arqueològica per tal de determinar la importància de les troballes i 

procedir a la seva excavació i documentació.
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Si en el transcurs de les obres apareixen restes arqueològiques, caldrà 

realitzar-ne la seva documentació que constarà d’una descripció exhaustiva de 

la troballa, realització d’un aixecament planimètric i topogràfic amb plantes i 

seccions a escala, documentació fotogràfica, documentació dels elements 

mobles que puguin existir.

Tot el treball de documentació haurà de ser supervisat per un arqueòleg i 

caldrà presentar la documentació relacionada al Servei d’Arqueologia de 

l’Institut de Cultura de Barcelona.

Per a la confecció del Projecte d’Intervenció Arqueològica corresponent, o bé 

per ampliar les informacions de caire tècnic o administratiu caldrà contactar 

amb un mes (30 dies) d’antelació a l’inici de l’obra amb el Servei d’Arqueologia 

de l’Institut de Cultura de Barcelona. (93 256 41 97 / 93 256 41 90)

En el corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica s’especificaran els Plecs de 

Condicions Tècniques de necessari acompliment corresponents a l’actuació 

arqueològica a fer, així com tots aquells apartats i accions normatives derivades de

l’aplicació del Decret 78/2002 que regula els treballs.

En qualsevol cas, caldrà preveure partides alçades, a justificar, per a totes aquelles 

tasques relacionades amb la neteja, consolidació i tractament de restes arqueològiques 

que hi puguin aparèixer, així com pels estudis i analítiques necessàries.

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció 

del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002): “En el cas 

d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en solars que confinin amb edificis 

o amb obres públiques, hi ha de participar un/a arquitecte/a, a qui correspon de vetllar 

perquè els treballs arqueològics no afectin l’estabilitat de l’estructura dels edificis o les 

obres públiques”. La promoció haurà de vetllar per l’acompliment d’aquest article.

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del Decret 78/2002 de 5 de març, del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 –

13/03/2002), cal valorar l’afectació de l’obra sobre les restes localitzades. En tots els 

supòsits (conservació in situ, rebliment definitiu, trasllat o eliminació d’estructures) 

caldrà actuar d’acord a una proposta d’intervenció, la supervisió d’un arqueòleg i, si 

s’escau, la intervenció d’un equip de treball. En darrera instància, haurà de ser la 

Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya qui aprovi 

definitivament la proposta.
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Legislació i normativa d’obligat compliment
Decret 11/1988 de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. Segons estableix l’article 
2.1.c, els projectes que s’han de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental hauran 
d’incloure un estudi d’impacte ambiental que referirà, entre d’altres aspectes, a
l’avaluació dels efectes previsibles directes i indirectes del projecte sobre patrimoni 
historicoartístic i arqueològic.

Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-
1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni 
Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, instal•lacions o activitats que s’hagin 
de sotmetre al procediment d’impacte ambiental, s’ha de sol•licitar informe al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 
3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental 
de projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un 
informe previ de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

Considerem que el “Projecte d’elevació de plataforma de la cruïlla del carrer 

Horta amb el carrer Alt de Mariner” no inclou les prescripcions arqueològiques 

necessàries, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 

Cultural Català, i tal com s’ha expressat anteriorment. Conseqüentment el 

Servei d’Arqueologia de Barcelona emet un informe de supervisió tècnica de 

tipus D del projecte presentat.

Ho informem als efectes oportuns,

Carme Miró i Alaix
Responsable del Pla Bàrcino
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Barcelona, 24 de febrer de 2016

ANNEX 5. MODEL DE PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA (PIA)
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CARRER DELS ESCUDELLERS, 44 / CARRERS 

DELS CÒDOLS, 3-5 
 

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 
BARCELONA (BARCELONÈS) 
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Tipus d’intervenció: control i excavació 
Codi: 036/17

INFORME SOBRE ELS MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ

a) Raons

L’ indret on es durà a terme l’actuació s’inclou  en una Zona d’Interès 

Arqueològic i d’alt valor històric, per la qual cosa s’haurà de realitzar una 

Intervenció Arqueològica preventiva prèviament a la realització de les obres, 

d’acord amb la normativa municipal i general en matèria patrimonial. 

b) Circumstàncies

Donat l’interès de l’indret trobem més que fonamentades les previsions sobre 

la necessitat d’intervenir-hi arqueològicament com a seguiment de la 

intervenció urbanística.

No cal que remarquem la importància que pot tenir l’estudi del subsòl 

d’aquest lloc, ja que es troba relacionat amb un sector històric molt important 

per a Barcelona, com és el que ens ocupa. D’acord amb el promotor del 

projecte, presentem el Projecte d’Intervenció Arqueològica per tal d’engegar 

el procés de recerca preventiva necessari per a la localització i documentació 

de les possibles restes patrimonials que puguin veure’s afectades per 

l’actuació urbanística, amb l’objectiu que marca la llei 9/93 del patrimoni 

cultural català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic.

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS 
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5

CIUTAT VELLA - BARCELONA

D’una manera molt resumida, podem dir que el lloc que ens ocupa té un alt 

interès històric i arqueològic ja que: 

1. El lloc de la intervenció és al suburbium de la ciutat romana de Barcino,

proper al sector on hi podria haver hagut la zona portuària.

2. Forma part d’una de les àrees d’ampliació de la ciutat en època medieval, 

al costat del mar. És a l’interior del recinte medieval de Barcelona, al costat 

de mar. 

3. Aquest sector és sotmès a remodelació en època medieval i durant els 

segles XVIII i XIX amb la construcció dels edificis actuals. Formava part de 

l’antiga Vilanova del Còdols, gestada al primer quart del segle XII.

4. Carrer dels Còdols, 6-81. La intervenció arqueològica realitzada al solar 

del C/ Còdols, 6-8 consistí en l’obertura de dos sondejos. El sondeig 1 

estava destinat a la ubicació d’una estació transformadora i l’altra a la 

construcció d’un ascensor. El primer sondeig presenta una superfície de 21 

m2, assolint una profunditat màxima de 2’20 metres respecte el nivell de 

circulació actual de l’edifici. Mentre que el sondeig 2, ha comportat 

l’excavació d’una superfície de 8’43 m2, assolint una profunditat màxima d’ 

1’30 metres respecte el nivell de circulació actual de l’edifici.

L’excavació arqueològica ha permès identificar, en el sondeig 1, la cambra 

de cocció d’un forn de pa, i que se situa cronològicament entre inicis del 

segle XVIII i mitjans del segle XIX.

En el sondeig 2 es van poder identificar diverses estructures muràries 

d’època moderna. Cal destacar les estructures de la segona meitat del 

segle XIX que corresponen al moment de creació de la Banca Arnús, la 

qual es perllongarà fins l’any 1948.

5. Carrer d’en Rull, 10-142: La intervenció arqueològica efectuada als solars 

de les finques del carrer d’en Rull, Còdols i Nou de Sant Francesc, estigué 

1 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3039)  
2 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/473)  



vinculat al projecte de construcció d’un edifici de nova planta aprofitant les 

façanes existents per tal d’acollir el CEIP Drassanes.

El procés d’excavació es basà en l'obertura de dues rases i un sondeig. La 

primera rasa feia 26 m. de llargària i 3 m. d’amplada a l’interior de la finca, 

en una zona lliure d’edificacions. La segona rasa de 5,50 m. de llargada i 

2,50 m. d’amplada fou excavada en l’interior de la finca, enmig d’una zona 

porticada. El sondeig fou excavat a l’interior de la finca, que llinda amb el 

carrer d’en Rull. Les seves dimensions foren de 3 m. de llargària i 2 m. 

d’amplada.

A la rasa 1000 es documentà una estructura funerària d’època romana, a 

primera vista un mausoleu, amb un individu inhumat. Es tractava d’una 

estructura de pedra escairada reomplerta amb morter de calç i pedruscall. 

D’època contemporània s’exhumaren unes estructures – pilars, paviments i 

uns murs perimetrals - que formaven part d’un possible soterrani, així com 

un dipòsit ple d’oli i brutícia.

En el sondeig 3000 també es documentà la part exterior d’una cantonada 

pertanyent a una estructura que, pel material relacionat, de mateixa 

cronologia que el mausoleu, podia assenyalar la presència d’una altra 

estructura d’inhumació.

Així, aquests resultats permeteren afirmar que sota els nivells moderns i 

contemporanis existents a la finca, hi ha indicis de l’existència d’una 

necròpolis del període romà, relacionada o formant part de les troballes 

documentades en el carrer Ample, al carrer d’Anselm Clavé i la plaça de 

Joaquim Xirau.

6. Carrer d’en Rull, 10-143: Any 2010. La intervenció arqueològica va 

consistir en l’excavació de riostes i encepats per a la fonamentació del nou 

edifici que havia d’albergar un CEIP.

El solar constava de dues zones clarament diferenciades: el pati i l’edifici.

Pel que fa al pati, es van dur a terme gairebé un centenar de petits 

3 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3253)  

sondejos per a allotjar les fonamentacions de la nova coberta. Els resultats 

obtinguts van oferir una seqüència de diferents fases:

Època romana: Es tracta d’una possible preparació de paviment de terra 

piconada que contenia material constructiu i ceràmica, que s’emmarca en 

un ventall cronològic que va del segle II al segle V.

Època baix medieval: Es van documentar murs i un pou.

Època moderna: es documentaren murs, paviments i un dipòsit tot ells molt 

afectats per les construccions del segle XIX.

Època contemporània: Es documenta l’entramat urbà originat a finals del 

segle XIX i que es manté fins als nostres dies. Cal destacar-ne un conjunt 

corresponent a un safareig públic, format per dues grans basses, i que 

estigué en ús fins als anys 70 del segle XX.

A l’àrea on s’havia de construir l’edifici únicament es van excavar les 

riostes i encepats que sustentarien el nou edifici, exceptuant una petita 

àrea. Així els resultats foren molt difícils d’interpretar i es perdé l’oportunitat 

de dur a terme una excavació sistemàtica. La major part d’estructures 

documentades corresponien als murs de l’edifici del segle XIX els quals 

afectaren greument les estructures anteriors. Es va poder detectar però, 

una fase constructiva del segle XIV, consistent en murs que formaven dues 

estances, amb diversos paviments de terra piconada. Entre els segles XV i 

XVI es documenta una altra fase constructiva que únicament consisteix en 

reformes de la trama urbana anterior.

També d’aproximadament aquest moment es van documentar cinc 

enterraments en fossa simple que a tall d’hipòtesi es podrien relacionar 

amb el convent de Sant Francesc.

I per acabar, cal fer esment de la troballa de dos forns de característiques 

morfològiques similars, però de diferents mesures. Són de planta circular 

amb accés davanter i parets de maó. El forn més petit té unes mesures 

aproximades de 2 m x 3,4m i pateix una reforma, en un espai curt de 



temps, que reduirà encara més la seva capacitat. Només conservava la 

cambra de combustió, mentre que la graella ja s’havia perdut.

El forn més gran (5,5m x 3,3m) conserva la graella, la qual presenta forats 

quadrangulars en tota la seva superfície, que es taparien amb peces, en 

funció del tipus de cocció que es desitgés. En ambdós casos es tractaria 

de forns per a la cocció de ceràmica i que estarien en ús entre finals del 

segle XVII i principis del segle XVIII.

7. Edifici inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històrico-Artístic de la 

Ciutat de Barcelona del 1979: B, II, (fitxa 301)

8. Edifici també inclòs dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Catàleg del Districte 1-Sector Central, Nivell B, Element 89

(identificador 575).

9. Edifici característic del segle XVIII amb planta baixa i tres pisos. A la planta 

hi ha dos portals de pedra d'arc escarser i entre ells un balconet 

sobreposat a una porta d'arc similar molt més petita. A cada pis hi ha dos 

balcons i, entre ells, una finestra. Els balcons del primer són de llosana de 

pedra i a la cornisa el canaló és de teules. Té esgrafiats ben conservats 

emmarcant els balcons i, sobretot a la zona central, envoltant les finestres, 

on hi ha formes vegetals abarrocades i figures al·legòriques de sentit poc 

clar. Al mur hi ha gravada la data 1769.

10.Arran dels atacs aeris a la població durant la guerra civil (1936-1939), la 

Generalitat va organitzar la Junta de Defensa Passiva que s’havia 

d’encarregar de la construcció de refugis antiaeris. Per a la construcció 

d’aquests refugis es feia un projecte inicial i era una brigada d’obrers de la 

pròpia Generalitat, i més endavant del propi ajuntament, qui s’encarregava 

de la seva construcció. A mesura que anava avançant la guerra, foren els 

mateixos ciutadans els que en feien l’execució seguint els models 

establerts per la Generalitat. A Barcelona se’n construïren al voltant de 

1.400.

De la majoria de refugis es coneix la ubicació aproximada, i una part del 

recorregut. És difícil tenir coneixement dels accessos, ja que alguns 

projectes no es van realitzar en la seva totalitat. Els primers refugis 

antiaeris construïts varen ser dissenyats per a la seva futura reutilització, 

principalment eren galeries de mina que servirien per incorporar-les a la 

xarxa del clavegueram de la ciutat. Els primers de grans dimensions, es 

varen condicionar amb les planxes de formigó armat, per a la seva 

utilització com a banys públics, biblioteques o aparcaments. La majoria de 

refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva construcció 

es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, dones 

i nens. Varen començar als barris amb una gran tradició associativa i 

sense comprometre els ciments dels edificis, com per exemple a les places 

públiques.

Per la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 

Barcelona, podria tractar-se dels següents refugis, dels quals no s’ha 

conservat els plànols i, si existeixen, encara no s’han pogut localitzar:

Refugi antiaeri 10654 Carrer dels Escudellers, 69

Es coneix l’existència d’aquest refugi pel llistat de refugis antiaeris del 16 

de juliol de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola 

a Barcelona, editat per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. En no tenir 

més documentació de l’estructura defensiva, ja sigui de l’època o fruit 

d’intervencions de documentació posterior, no es pot aportar més 

informació.

c) Obra que motiva la intervenció

Projecte de rehabilitació integral d’edifici d’habitatges entre mitgeres a la 

finca del núm. 44 del carrer dels Escudellers i núm. 3-5 del carrer dels 

Còdols, al districte de Ciutat Vella.

4 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/2489)  



Tipus d’intervenció: control i excavació 
Codi: 036/17

LOCALITZACIÓ

a) Descripció del lloc

Es tracta d’un solar situat en una zona de Ciutat Vella, un indret amb 

terrenys quaternaris, situat al nucli antic de la ciutat.

b) Situació exacta

La intervenció es situa a l’interior de la finca situada al núm. 44 del carrer 

dels Escudellers, i el núm. 3-5 del carrer dels Còdols, a Barcelona.

Fitxa cadastral: 0113210-002.

Coordenades UTM ETRS89: X 431225.4 / Y 4581290.9

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS 
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5

CIUTAT VELLA - BARCELONA

Ubicació de la intervenció

Emplaçament  de la intervenció



Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

Vista aèria (Foto Plànol 2013)



 

  
 

Full 113 dels Quarterons de Garriga i 
Roca (1854), on es superposa l’àmbit 
de l’actual finca objecte d’estudi, i 
que es correspondria a diverses 
edificacions del moment de diverses 
cronologies. 



 

  
 



 

  
 



 

  
 



Tipus d’intervenció: control i excavació 
Codi: 036/17

PROJECTE D’INTERVENCIÓ

a) Programa detallat dels treballs a realitzar

Es farà el control arqueològic de tots els rebaixos de terres inclosos dins del 

projecte de rehabilitació integral d’edifici d’habitatges entre mitgeres al carrer 

dels Escudellers, 44 i carrer dels Còdols, 3-5,  al districte de Ciutat Vella. A 

continuació es detallaran tots aquests treballs, els quals es faran tots sota 

control arqueològic:

Sanejament de paviments: es procedirà a enretirar la totalitat dels 

paviments existents de la planta baixa, i procedir al seu sanejament 

mitjançant l’excavació d’uns 30cms (compactació del terreny i nova 

solera).

Fonamentacions: s’executaran treballs per les noves fonamentacions 

(encepats i riostes) de l’edifici. Aquests treballs també podran 

comportar executar verificacions de les fonamentacions o sabates 

existents, feines que també s’hauran de fer sota control arqueològic. 

Les riostes tindran una amplada de 0,40m i una profunditat d’0,70m. 

Els encepats seran de dimensions variables, 1,75x1,20x0,80m i 

1,25x0,65x0,80m.

Fossat ascensor: tot i que l’espai per al nou ascensor s’ubicarà a

l’actual espai on es situa la sabata  de la grua existent, caldrà fer el 

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS 
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5

CIUTAT VELLA - BARCELONA

seguiment arqueològic de l’enderroc d’aquesta, per tal de documentar 

l’existència de possibles restes arqueològiques en els talls o seccions 

resultants de l’enderroc de la sabata. Aquestes possibles restes o 

evidències arqueològiques hauran de ser documentades degudament. 

Xarxa d’aigües pluvials i residuals: es procedirà a fer el seguiment 

arqueològic de les rases i arquetes sifòniques previstes per la nova

xarxa del sistema d’evacuació d’aigües residuals i pluvials a nivell de 

planta baixa. Aquestes rases tindran una profunditat variable.

Qualsevol altra remoció de terres dins l’àmbit de l’obra s’haurà de fer amb 

control arqueològic.

Durant els treballs a realitzar a les parets mitgeres i façanes interiors de 

l’edifici (repicats), atès que estem en un edifici protegit patrimonialment (nivell 

B), caldrà procedir a la documentació gràfica de tots els murs que conformen 

la finca original de finals del segle XVII i inicis del segle XVIII, així com les 

reformes posteriors del segle XIX. Aquesta documentació s’haurà de realitzar 

mitjançant un sistema fotogramètric, i sota el seguiment de l’arqueòleg 

director de la intervenció.

També serà necessari realitzar l’estudi de l’evolució arquitectònica de tot 

l’edifici, des de finals del segle XVII fins a les seves darreres fases al segle 

XIX. Aquest estudi evolutiu i arquitectònic de l’edifici complementarà l’estudi 

documental realitzat per Montserrat Villaverde5. Aquest estudi evolutiu de la 

finca serà realitzat per l’arqueòleg director.

La recuperació i restitució d’aquells murs originals que es vulguin integrar 

dins de la nova estructura de l’edifici, amb la intenció de deixar-los vistos, 

caldrà procedir a la seva neteja i reintegració adequada mitjançant la 

contractació d’especialistes en restauració. Aquests treballs es descriuran a 

posteriori en un Projecte d’Intervenció Arqueològica de Restauració i 

Adequació (PIR), un cop hagin finalitzat els treballs d’excavació. 

5 VILLAVERDE, M. (2007), Estudi històric de la finca del carrer dels Escudellers, 44 / Còdols, 3-5, Barcelona, 
estudi inèdit. 



Dins d’aquest PIR també s’inclouran els treballs a realitzar per la neteja i 

restauració dels esgrafiats de la façana principal de la finca al carrer dels 

Escudellers, els qual daten del segle XVIII.

En el cas de localització d’estructures arqueològiques, es valorarà la seva 

entitat i importància. En tots els casos i en cas d’afectació per l’obra, la 

conservació, el trasllat o el desmuntatge d’aquestes estructures s’haurà de 

posar en consideració de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 

Patrimoni de la Generalitat d’acord a allò que estableix el Decret 78/2002, de 

5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic. Així mateix, abans de decidir qualsevol dels supòsits 

esmentats més amunt, s’hauran de documentar les estructures localitzades.

En el cas de localitzar-se estructures arquitectòniques d’època contemporània

(clavegueres, dipòsits), es farà la documentació arqueològica corresponent i 

es procedirà al seu desmuntatge dins el mateix procés d’excavació 

arqueològica.

b) Metodologia i tècniques a emprar

L’obertura del subsòl es farà tant mecànicament com de forma manual. Un 

cop es localitzin restes arqueològiques es procedirà a la seva excavació i 

documentació, utilitzant la metodologia adient segons el moment, decidida pel 

director de la intervenció i amb el vist-i-plau del Servei d’Arqueologia de  

Barcelona. El sistema de registre que s’utilitzarà serà l’estratigràfic.

Tipus d’intervenció: control i excavació 
Codi: 036/17

El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya en compliment del Decret 78/2002, de 
5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic, i d’acord amb el nou Manual d’estil per a l’elaboració de 
memòries d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, ha definit i 
establert un nou protocol de mínims de la informació gràfica que s’entrega 
conjuntament amb la memòria científica elaborada. Aquest protocol, Dibuix 
arqueològic en format CAD-Memòries de les intervencions, és d’obligat 
compliment per a tota la informació en format CAD que s’adjunta a les 
memòries científiques, i que tenen com a destinatari el Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Aquest nou protocol, inclòs al Manual d’estil per a l’elaboració de memòries 
d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, es pot consultar i 
descarregar en PDF des de la pàgina web de la Tribuna d’Arqueologia del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia:
(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2013/01/manu
al-destil.pdf). 

Criteris generals del treball de camp:

Tota intervenció arqueològica duta a terme a Barcelona es regirà 
pels criteris específics del Servei d’Arqueologia de Barcelona, i per 
allò establert en la normativa legal vigent sobre la matèria, a més 
d’incorporar els nous criteris establerts en el Manual d’estil per a 
l’elaboració de memòries d’intervencions arqueològiques i/o 
paleontològiques del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya, incidint especial atenció en el protocol de 
la informació gràfica.
Tota intervenció a Barcelona s’identifica amb un número de codi del 
Registre d’Intervencions Arqueològiques del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona, el qual haurà de constar a tota la documentació, als 
objectes extrets, als seus embalatges  i als documents elaborats.

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS 
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Tota excavació arqueològica de subsòl es farà seguint la seqüència 
estratigràfica real.
En el procés d’intervenció s’aniran identificant, numerant i 
documentant totes les unitats estratigràfiques que siguin 
diferenciables, així com totes les estructures que hi puguin 
aparèixer. 
Cada unitat estratigràfica i cada element estructural identificat tindrà 
la seva numeració correlativa i identificativa i una fitxa d’identificació 
i registre pròpia, i hauran d’estar tots relacionats, entre ells, amb 
una seqüència cronostratigràfica global. 
Totes les intervencions arqueològiques que es duen a terme dins 
del terme municipal de Barcelona han de seguir el mateix sistema 
de registre, per tal de poder disposar d’una base de dades 
homogènia pel que fa al treball de camp i elaboració de resultats. 
És per la qual cosa que:

S’utilitzaran les fitxes de registre de camp del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona.
Per documentar les restes antropològiques s’utilitzarà la fitxa 
de registre d’enterraments del Servei d’Arqueologia de
Barcelona. Cada enterrament tindrà un numero diferenciat de 
tomba, a l’hora que s’hauran de numerar les diferents UE que 
configuren cada enterrament (restes humanes, possible fossa, 
possible caixa, etc.)
Per la recollida de mostres s’utilitzarà les fitxes proposades 
des del Servei d’Arqueologia Barcelona.
En qualsevol cas, si hom proposa un canvi o complement en 
el sistema de registre o en algun punt dels models de fitxa a 
emprar, aquest haurà de comptar amb el vist-i-plau del Servei
d’Arqueologia. En qualsevol cas haurà de ser compatible amb 
el sistema de registre general.

Totes les fitxes elaborades s’hauran de lliurar informatitzades 
(format Word o Acces) amb la memòria final de la intervenció.
Els treballs de tractament de dades i materials extrets en la 
intervenció es realitzaran, sempre i quan no es pacti el contrari, en les 
instal·lacions del Museu d’Història de Barcelona, al polígon de la 
Zona Franca.
En general, els criteris utilitzats en els tractaments de neteja, 
consolidació, restauració, extracció,… dels elements patrimonials 
apareguts en el transcurs, conservats in situ o extrets, d’una 
intervenció arqueològica hauran d’aplicar els criteris establerts en 
els convenis internacionals sobre la matèria. En qualsevol cas, 
caldrà tenir especial cura en la documentació dels treballs (fitxes 
descriptives, productes utilitzats,…) seguint les normes establertes 
des del Laboratori de Conservació i Restauració del Servei
d’Arqueologia de Barcelona.

Davant del dubte sobre la idoneïtat de qualsevol tractament, 
sistema d’extracció, embalatge, ... dels objectes o estructures 
apareguts, caldrà sol·licitar el vist-i-plau i l’assessorament tècnic 
dels responsables del Laboratori de Conservació i Restauració del 
Servei d’Arqueologia de Barcelona.
El contractista es veurà obligada a lliurar tota la documentació 
extreta, tant la de camp com l’elaborada, escrita, gràfica, fotogràfica, 
o alguna altra, amb negatius i originals, que serà propietat del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona.
L’adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d’aquests documents i 
estudis de forma total o parcial sense la comunicació i autorització 
prèvia del Servei d’Arqueologia de Barcelona.
La persona responsable de la intervenció haurà de tenir una còpia 
impresa del projecte d’intervenció arqueològica al lloc del treball de 
camp.

Sistema de documentació planimètrica

El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en 
compliment del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament 
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i d’acord amb el 
nou Manual d’estil per a l’elaboració de memòries d’intervencions 
arqueològiques i/o paleontològiques, ha definit i establert un nou 
protocol de mínims de la informació gràfica que s’entrega conjuntament 
amb la memòria científica elaborada. Aquest protocol, Dibuix 
arqueològic en format CAD-Memòries de les intervencions, és d’obligat 
compliment per a tota la informació en format CAD que s’adjunta a les 
memòries científiques, i que tenen com a destinatari el Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Aquest nou protocol, inclòs al Manual d’estil per a l’elaboració de 
memòries d’intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, es pot 
consultar i descarregar en PDF des de la pàgina web de la Tribuna 
d’Arqueologia del Servei d’Arqueologia i Paleontologia:
(http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2013/01/
manual-destil.pdf). 

En la presentació impresa de la memòria, s’utilitzaran les escales 
següents, sempre i quan no entri en contradicció amb la normativa 
establerta per la Generalitat:

S’hauran de fer plànols topogràfics generals de resultats de la 
intervenció, així com en relació al projecte urbanístic.
Totes les unitats estratigràfiques es dibuixaran i situaran en plantes 
acotades.



La planta tipus és a escala 1:20
Els plànols d’emplaçament seran a escala 1:2000 i 1:500
Les plantes generals de la intervenció a escala 1:200, 1:100 i 1:50 
De totes les estructures excavades hi ha d’haver planta, secció  i 
alçat -si aquest és possible- a escala 1:20
Els detalls seran a escala 1:20, 1:10 i 1:5 depenent de la seva 
magnitud
S’hauran de fer seccions de tots els talls, així com un mínim de 
dues seccions volants perpendiculars del jaciment.
A la caràtula de cada dibuix s’ha d’indicar:

Nom jaciment
Codi intervenció
Sector, àrea o àmbit si s’escau
UE representades
Cotes absolutes sobre el nivell del mar
Escala Gràfica

Tota la documentació planimètrica elaborada haurà de ser lliurada 
informatitzada (format .DWG i .PDF), adjuntant còpia a paper de 
cadascun dels plànols en annex a la memòria final d’intervenció.
S’haurà d’adjuntar l’inventari corresponent de registre planimètric 
(plantes, seccions, alçats). És necessari que totes les planimetries 
de la intervenció es gravin a una carpeta del CD/DVD lliurat amb la 
memòria científica. Cada plànol (format .DWG i .PDF) haurà d’estar 
convenientment identificat amb el número d’inventari corresponent, 
per tal de poder diferenciar-les correctament.

Sistema de documentació fotogràfica:

S’hauran de fotografiar totes les unitats estratigràfiques de la intervenció.
També seran necessàries fotografies de detall dels elements més 
representatius. 
També caldrà fotografiar aquells elements o conjunts patrimonials 
apareguts que necessitin d’algun tractament especial de 
conservació o restauració, prèviament i posteriorment a l’actuació 
sobre el bé, sigui moble o immoble.
Tota la documentació fotogràfica es farà en format digital (.JPG o 
.TIFF) amb una qualitat mínima de 300dpi i màxima de 600dpi.
Aquesta documentació s’haurà de lliurar obligatòriament dins d’una 
carpeta d’imatges digitals annexa al document de la memòria 
científica, en el moment que es faci entrega de la còpia en 
CD/DVD. En cap cas s’acceptarà que les fotografies digitals 
estiguin únicament inserides dins del document definitiu de la 
memòria, ja sigui en format .DOC/.DOCX o .PDF. 

En els cos de la memòria en format digital les imatges 
seleccionades poden ser d’una resolució més baixa (150dpi) amb la 
finalitat d’evitar que l’arxiu resultant sigui excessivament pesat.
S’hauran d’adjuntar els inventaris corresponents de registre 
fotogràfic. És necessari que totes les fotografies de la intervenció 
gravades a la carpeta d’imatges digitals estiguin convenientment 
identificades amb el número d’inventari corresponent, per tal de 
poder diferenciar-les correctament.
S’haurà de fer un reportatge fotogràfic de qualitat dels objectes i 
material arqueològic més representatiu. 

Sistema de tractament d’objectes mobles:

Els objectes s’individualitzaran per UE dins de bosses diferenciades 
en referència a les dimensions, material, fragilitat, singularitat,... En 
general, cada bossa i/o caixa portarà la seva identificació bàsica:

Nom jaciment
Codi intervenció
Sector, àrea o àmbit si s’escau
UE

La ceràmica es guardarà en bosses de plàstic de diverses mesures, 
i aquestes dins de caixes normalitzades, que en el cas de 
Barcelona correspondran al tipus TRILLA 75401 blanc, o 
equivalent.
No es transportarà cap bossa que no estigui dins de la seva caixa 
de plàstic . 
El material constructiu es quantificarà a l’excavació i només es 
guardarà una mostra significativa, o les peces que tinguin alguna 
singularitat. 
El metall, el vidre i la matèria orgànica treballada, s’individualitzarà 
peça a peça dins de bosses de tanca hermètica, i aquestes es 
desaran en recipients hermètics de plàstic del tipus Tuperware o 
similar.
Tot objecte que pugui sofrir alteracions postextracció haurà de ser 
tramès urgentment als laboratoris de conservació i restauració del 
Servei d’Arqueologia de Barcelona per al seu tractament.
La idoneïtat dels productes de conservació emprats i la metodologia 
d’aplicació serà establerta d’acord amb els responsables del 
Laboratori de Conservació i Restauració del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona.
Tots els objectes apareguts en el procés d’excavació hauran de ser 
transportats, a càrrec de l’obra, per al seu tractament a les 
instal·lacions del Servei d’Arqueologia de Barcelona,  d’acord amb 
l’establert amb el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya



Tot treball de conservació-restauració haurà de ser documentat 
seguint el sistema de registre del Servei d’Arqueologia de
Barcelona.

Sistema de tractament de les restes antropològiques

Caldrà, després de dur a terme el procés d’excavació i 
documentació corresponent, que les restes antropològiques siguin 
tractades seguint les indicacions tècniques dels responsables del 
laboratori de conservació del Servei d’Arqueologia de Barcelona,
amb individualització d’extremitats, tronc i crani dins d’embalatges 
apropiats
Quan sigui necessari per la seva fragilitat es duran a terme els
treballs de consolidació previs a l’extracció
En general, cada bossa i/o caixa portarà la seva identificació 
bàsica:

Nom jaciment
Codi intervenció
Sector, àrea o àmbit si s’escau
UE

Sistema de recollida de mostres necessàries per a realitzar analítiques

En cas de ser necessari per la seva aportació al coneixement, es 
recolliran mostres d’elements procedents de l’excavació per tal de 
fer les anàlisis oportunes
Aquestes mostres, com qualsevol objecte hauran de ser 
dipositades en els embalatges adients, i hauran d’estar 
identificades externament.
En cas de dubte se seguiran les instruccions dels tècnics del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona.

Criteris per al tractament de dades i elaboració de la memòria científica:

Sistema de neteja i siglatge dels objectes

S’haurà de netejar tot el material arqueològic segons les directrius 
del Servei d’Arqueologia de Barcelona. Aquells materials que per 
raó de la seva constitució o fragilitat,  per exemple la matèria 
orgànica, ossos treballats, metalls, vidre, pedra decorada, pintura 
mural, mosaic... necessitin d’un tractament de conservació 
específic, caldrà que siguin establerts els criteris d’acord amb el 

Laboratori de Conservació - Restauració del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona.
S’haurà de posar sigles a totes les peces i restes trobades al 
jaciment, indicar el número de codi, la referència estratigràfica i el 
número de la peça.
El siglatge es farà amb tinta xinesa sobre una cartela de resina 
acrílica, tipus paraloid.

Sistema d’inventari dels objectes

L’inventari del material arqueològic haurà de seguir el model del 
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Es lliurarà una còpia en suport informàtic (format .DOC/.DOCX o 
.XLS/.XLSX) i una còpia impresa a paper
A l’hora de fer l’inventari hom separarà el material que s’hagi de 
dibuixar i restaurar, així com aquell que tingui un valor a nivell de 
museïtzació.

Sistema d’emmagatzematge definitiu del material arqueològic

Un cop el material sigui net, inventariat i siglat es guardarà pel seu 
emmagatzematge definitiu.
La ceràmica es guardarà per UE, i dins de cada UE per tipus 
ceràmics. Es separaran en bosses diferenciades les formes dels 
fragments informes.
Si les UE no tenen gaire material es pot guardar més d’una UE en 
una caixa, indicant-ho a l’etiqueta.
Els metalls, el vidre i la matèria orgànica es guardaran en 
contenidors de plàstic hermètics (tipus Tuperware),  per tal de 
mantenir les condicions de conservació necessàries a cadascun 
dels tipus.
Les etiquetes finals es faran en ordinador amb un model facilitat pel 
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Els materials que hagin de ser restaurats s’individualitzaran i 
passaran al laboratori de conservació - restauració del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona, on seguiran el tractament específic per 
cada cas.
Els materials que hagin de ser dibuixats i que formin part del 
catàleg de la memòria definitiva s’individualitzaran en caixes 
separades, ja que cada peça s’ha d’ingressar al fons del Museu 
d’Història amb una identificació pròpia.
En qualsevol cas els criteris en aquest tema seran marcats pel 
Servei d’Arqueologia de Barcelona
El material arqueològic recuperat, un cop net, classificat, inventariat i 
siglat s’haurà de dipositar al Museu d’Història de Barcelona, tal com 



determina la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Criteris per a la redacció del informe definitiu de la intervenció

El director de la intervenció arqueològica ha d’elaborar un informe que cal 
lliurar al Servei d’Arqueologia de Barcelona en un termini mínim, a pactar 
entre ambdues parts (de dos mesos, segons la normativa vigent). D’aquest 
informe se n’han de lliurar 2 còpies impreses enquadernades i 2 còpies en 
format digital (.PDF). En les còpies digitals, la planimetria s’haurà de 
presentar en un doble format, .PDF i .DWG. Inicialment només es lliurarà una 
copia completa sense enquadernar en paper o, preferiblement, digital (.PDF) 
per a la seva revisió; quan es doni el vist-i-plau, es lliuraran les còpies 
definitives. Des del Servei d’Arqueologia de Barcelona es trametrà l’informe, 
com és preceptiu, al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

L’informe sobre els resultats de la intervenció arqueològica haurà 
d’incloure:

Localització
Metodologia, resultats i valoració de la intervenció
Descripció dels treballs realitzats
Documentació gràfica (dibuixos i fotografies)
Les conclusions preliminars, així com la primera adscripció 
cronocultural i, si s’escau, l’inventari dels materials

Així mateix, caldrà elaborar i lliurar un informe detallat d’aquells 
treballs de consolidació, conservació, extracció,… que s’hagin dut a 
terme en el jaciment, en el qual s’hi haurà d’incloure:

Descripció dels treballs realitzats i motius
Metodologia, resultats i valoració de la intervenció
Fitxat tècnic dels productes emprats
Documentació gràfica (dibuixos i fotografies) amb 
localització detallada de la zona d’actuació
Recomanacions de seguiment o control del resultat de la 
intervenció de conservació

Criteris per a la redacció de la memòria científica de la intervenció

D’acord amb la normativa vigent en un termini màxim de dos 
anys, a comptar des de l’acabament de la intervenció, el 
director ha de presentar al Servei d’Arqueologia de 
Barcelona una memòria dels treballs realitzats. Se n’han de 
lliurar 2 còpies impreses i enquadernades i 3 còpies en 
format digital (CD - .pdf). En les còpies digitals, la planimetria 
s’haurà de presentar en un doble format, .PDF i .DWG.  
Inicialment només es lliurarà una copia completa sense 

enquadernar en paper o, preferiblement, digital (.PDF) per a 
la seva revisió; quan es doni el vist-i-plau, es lliuraran les 
còpies definitives. Una còpia de la memòria serà tramesa al 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva aprovació.

A la memòria s’ha d’indicar:
Nom del jaciment i nom dels autors de la memòria amb 
la signatura del director, les dates de la intervenció i la 
data de lliurament de la memòria.
Situació de la intervenció
Entorn geològic i geogràfic
Les notícies històriques i les intervencions anteriors
Les motivacions de la intervenció i els objectius
La metodologia emprada
Els treballs realitzats:

Descripció 
Interpretació

El material arqueològic recuperat. Valoració, 
estadístiques i catàleg dels materials representatius
Conclusions: interpretació de la intervenció i 
l’emplaçament històric
Bibliografia

Com a annexos es lliuraran:
Inventari dels materials arqueològics i codi per la seva 
interpretació
Planimetries:

Plànols de situació
Topogràfics de la zona
Plantes generals de la intervenció per fases
Plantes detallades dels elements representatius
Seccions i alçats

Làmines del material representatiu
Llistat de fotografies
Fotografies representatives
Fitxes UE informatitzades
Altres estudis o analítiques realitzades dels materials 
recuperats en el procés d’excavació (estudis 
antropològics, carpològics, C14, metal·lúrgics, 
arqueobotànics,...)



c)       Temps d’execució

Es preveu que les diferents fases d’intervenció tinguin una durada de diversos 

mesos a partir de la data de la resolució. D’altra banda, per les pròpies 

característiques de l’obra, entre una i altra fase pot passar molt temps sense 

activitat arqueològica; la previsió inicial és de 6 setmanes. 

La data prevista per a l’inici dels treballs és el dia XXXXX de 2017.

d)       Personal necessari

Un tècnic arqueòleg, com a director de la intervenció. La peonada necessària 

anirà a càrrec de l’empresa constructora.

Davant l’aparició de restes arqueològiques s’haurà de valorar la seva 

afectació i entitat. En el cas que s’hagin d’excavar, s’haurà d’ampliar l’equip 

de treball amb diferent personal (tècnic de suport, oficial, auxiliar) segons 

correspongui per les característiques de les restes a excavar. També s’haurà 

de preveure la participació de tècnics en dibuix arqueològic i topografia. 

També s’ha de preveure tècnics en neteja, tractament i consolidació 

d’objectes mobles i immobles i la participació de tots aquells especialistes que 

l’entitat i el tipus de restes aconsellin.

Tipus d’intervenció: control i excavació 
Codi: 036/17

PRESSUPOST ORIENTATIU PER DIA DE TREBALL

TARIFES IMPORT
1 Tècnic arqueòleg 26 € / hora x 8 208,00 € / dia 
Elaboració d’informes i Memòria
(50% del temps de treball de camp)

26 € / hora x 4 104,00  € / dia

El pressupost no inclou l’IVA (21%), ni les DG (13%) ni el BI (6%).
El pressupost contempla jornades laborals de 8 hores.
Aquest pressupost no inclou ni la peonada que ha de realitzar l’obra, ni el trasllat de terres i runes 
a l’abocador, tasques que aniran a càrrec dels promotors o de l’empresa constructora.

Les tasques de neteja i siglat de material arqueològic estan inclosos en les 

despeses del treball de camp, ja que el Decret 78/2002, de 5 de març, de 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic especifica que 

l’inventari del material s’ha d’incloure en l’informe previ que s’ha de lliurar abans de 

dos mesos després de finalitzar la intervenció. Així, doncs, el treball de camp inclou 

aquestes tasques ja que es tracta d’un requisit de la normativa vigent.

Davant l’aparició de restes arqueològiques s’haurà de valorar la seva afectació i 

entitat. En el cas que s’hagin d’excavar, s’haurà d’ampliar l’equip de treball amb 

diferent personal (tècnic de suport, oficial, auxiliar) segons correspongui per les 

característiques de les restes a excavar.

PROJECTE D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER DELS 
ESCUDELLERS, 44 / CARRERS DELS CÒDOLS, 3-5

CIUTAT VELLA - BARCELONA



CONCEPTE PREUS UNITARIS DE REFERÈNCIA

Auxiliar d'arqueologia 17,00 € / hora

Topografia i dibuix 22,00 € / hora

Treballs de neteja, tractament i 
consolidació d’objectes

22,00 € / hora

No inclou l’IVA (21%), ni les DG (13%) ni el BI (6%).
No inclou la partida de Seguretat i Salut
Aquests tècnics intervindran en el moment que l’aparició de restes arqueològiques ho faci 
necessari, i sempre a instàncies del Servei d’Arqueologia de Barcelona o del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni la 
Generalitat.

D’acord amb l’article 10, apartat e) del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament 

de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 –

13/03/2002), és obligació de la promoció: “Assegurar que la direcció de la intervenció 

compleix les obligacions previstes a l’article 11.1, i en especial la consolidació del 

material exhumat que ho requereixi i la realització de la memòria en el termini 

establert”. L’article 11.1, sobre les obligacions de la direcció, en l’apartat f), diu: 

Consolidar les peces obtingudes que ho requereixin, emprant mètodes i materials 

que no impliquin processos irreversibles ni posin en perill la integritat del bé.

Així, doncs, en compliment d’aquests articles, cal preveure una partida alçada, a 

justificar, per a totes aquelles tasques relacionades amb la neteja, consolidació i 

tractament de restes arqueològiques. La partida proposada és de 2.500,00 €.

Cal preveure una partida alçada, a justificar, per a estudis i analítiques. La partida 

proposada és de 2.500,00 €. En l’hipotètic cas que apareguin enterraments, cal 

preveure una partida de 300,00 € per als estudis antropològics de cadascun dels 

individus que s’exhumin, a banda d’altres analítiques que es puguin realitzar.

Des de  l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat va entrar en 

vigor la Llei 2/24, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i

del sector públic (DOGC, núm. 6551, 30.01.2014). A l’article 43 s’estableix la “Taxa 

per la tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i 

paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació”.

Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2015 que preveu un increment d’un 5% de les taxes (DOGC 6830 de 13.03.2015). 

Actualment la taxa és de 21€.

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 – 13/03/2002): 

“En el cas d’intervencions que es facin en el subsòl d’edificis o en solars que confinin 

amb edificis o amb obres públiques, hi ha de participar un/a arquitecte/a, a qui 

correspon de vetllar perquè els treballs arqueològics no afectin l’estabilitat de 

l’estructura dels edificis o les obres públiques”. La promoció haurà de vetllar per 

l’acompliment d’aquest article.

D’acord amb els articles 16.3, 30, 31 i 32 del mateix decret, cal valorar l’afectació de 

l’obra sobre les restes localitzades. En tots els supòsits (conservació in situ,

rebliment definitiu, trasllat o eliminació d’estructures) cal actuar d’acord a una 

proposta d’intervenció, la supervisió d’un arqueòleg i, si s’escau, la intervenció d’un 

equip de treball. En darrera instància, haurà de ser la Direcció General d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya qui aprovi 

definitivament la proposta.

Cal recordar que el director o directora de la intervenció arqueològica ha d’elaborar 

un informe que cal lliurar al Servei d’Arqueologia de Barcelona en un termini màxim 

de dos mesos, sempre que no s’hagi acordat un termini inferior (Decret 78/2002, de 

5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic; art. 

11.1.g). DOGC  núm. 3594). Després de la corresponent revisió, des del Servei 

d’Arqueologia de Barcelona es trametrà l’informe, com és preceptiu, al Servei 

d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Josep Pujades i Cavalleria
Responsable d’intervencions arqueològiques
Servei d’Arqueologia de Barcelona
Institut de Cultura
Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 8 de març de 2017
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1. Objecte 

L'Ajuntament de Barcelona te implementat un protocol d’informació de 
projectes amb la finalitat que aquests incorporin els criteris tècnics i de qualitat 
necessaris per a una millor gestió dels recursos i una coordinació de la informació de 
tots els projectes arquitectònics, urbans o d'infraestructures que es desenvolupen a 
la ciutat. 

 

El paviment és un dels elements fonamentals en la definició del paisatge urbà 
de la ciutat. Aquest document fixa els criteris generals, que s'hauran d'aplicar a tots 
els projectes bàsics i executius d'urbanització, infraestructures o d'infraestructures 
amb elements d'urbanització; que dissenyen, modifiquen i/o milloren els paviments 
de la ciutat de Barcelona. Els objectius d’aquest plec són: 

 Contribuir a la normalització dels paviments (materials i formals) 

 Afavorir la replicabilitat dels paviments, per consolidar en el temps els 
principals tipus de peces de paviment. Això garanteix un 
subministrament continu i permanent, facilitant el manteniment de les 
característiques de la peça,. 

 Afavorir la incorporació de materials reciclats en les bases dels 
paviments o en les pròpies peces i potenciar l’ús de materials de 
proximitat. 

 Implantar un procés permanent de qualitat de tota l’activitat relacionada 
amb el projecte i l’obra de pavimentació. 

 Fomentar l’ús de materials, i de tècniques de pavimentació, que per les 
seves característiques, i logística de l’obra, poden reduir els impactes 
ambientals, sobre les activitats i la mobilitat bàsica dels ciutadans 

 

A més també fixa els formats de lliurament de plànols as-built per facilitar 
l’actualització dels diferents inventaris municipals, tant cartogràfic com de paviments. 
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2. Normativa d’aplicació 

 Norma 6.1 IC Seccions de Ferms, 
de la Instrucció de Carreteres 

Ministerio de Fomento 2003 

 
Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 2014 

 Instrucció d’Alcaldía relativa als 
Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 2011 

 
Ordenança de circulació de vianants i de vehicles 

Ajuntament de Barcelona. Modificació 26-05-2017 

 Ordre VIV/561/2010, d’1 de Febrer, per la que es 
desenvolupa el Document Tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització 
dels espais públics urbanitzats 

Ministerio de Vivienda 2010 

 Norma UNE 127029:2002 

Rajoles tàctils prefabricades de formigó 

 Ordre FOM/3053/2008 
Instrucció Tècnica per a la instal·lació de reductors de 

velocitat i bandes transversals d’alerta en carreteres de la 
Xarxa de Carreteres de l’Estat 

Ministerio de Fomento 2008 
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“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de 
la cartografia municipal topogràfica 3D de l’Ajuntament de 

Barcelona” 

Ajuntament de Barcelona 2016 

 

“Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de 
clavegueram de l’Ajuntament de Barcelona” 

Ajuntament de Barcelona 2015 

 

A més l’Ajuntament de Barcelona ha generat un document d’instruccions 
tècniques, encara no aprovat formalment, amb recomanacions que el present plec 
demana utilitzar també com a referència sempre que no es contradiguin amb algun 
dels criteris continguts al mateix. 

 

Pla Director de Paviments 

Ajuntament de Barcelona. 2015 
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3. Ferms recomanats. Seccions estructurals 

A l’hora de prendre la decisió de quins ferms i paviments fer servir a la ciutat 
cal tenir en compte els següents criteris: 

1. Identificar els usos i activitats previstos en el carrer. Per exemple, 
les necessitats d’un carrer comercial, amb alta densitat de vehicles de 
càrrega i descàrrega, serà diferent que la d’un altre carrer on se 
celebren actes multitudinaris o de festa major, que poden necessitar 
accés de vehicles articulats. 

2. Predefinir el disseny de la secció urbana pel projectista. En funció 
de l’amplada del carrer, s’hauran de definir les possibles seccions 
urbanes i els seus elements d’urbanització. Existència o no de franja 
equipada, d’arbrat, de zones d’estada, de zones exclusives per 
vianants o si es tracta de carrer sense aquests elements.  

3. Triar la denominació i/ o categoria viària segons l’Ordenança de 
circulació de vianants de l’Ajuntament de Barcelona. Tots els carrers de 
la xarxa bàsica de la ciutat estan en un llistat ordenat alfabèticament a 
l’ordenança referida. Els carrers que no són de xarxa bàsica, de 
caràcter local no estan en el document, però en general existeix 
consens municipal (Districtes/Guardia Urbana/Comitè d’Obres 
Mobilitat.) sobre les subcategories dels mateixos. En general existeix 
concordança entre categoria i denominació viària. Per exemple les 
grans avingudes, solen ser vies d’accés, i de trànsit elevat. 

4. Triar l’estatus de mobilitat del carrer. El paviment idoni no serà el 
mateix per a un carrer amb limitació de velocitat 80 km/h, 50 km/h o 
zones 30, 20 o 10.  

5. Determinació d’àmbits. És especialment important, determinar els 
diferents àmbits de paviment en funció dels efectes que provoca en ells 
el trànsit:  

 Àmbit cruïlla: Suporta els girs a baixa velocitat de radi curt, i les 
frenades brusques també a baixa velocitat, responsables de les 
tensions tangencials més importants en el paviment. També en 
la cruïlla es produeix un efecte de suma del trànsit. 

 Àmbit trànsit: Es correspon amb l’àmbit de trànsit nominal del 
carrer, situat en general en la part central d’un carrer de 
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plataforma única o entre vorades en carres convencionals de 
vorera i calçada, subdividit en carrils de circulació. 

 Àmbit d’estacionament:  

 

Es prescriuen tres ferms per a calçades de carrers segregats: dos per a xarxa 
bàsica i un altre per a la xarxa local: 

Calçades segregades 

Xarxa Bàsica 

La solució més resistent, amb màxim requeriments a complir, antilliscant, bon 
drenatge, i propietats sonoreductores, és un ferm mixt de mescla bituminosa 3 capes 
per als carrers de xarxa bàsica, que tenen un trànsit elevat. 
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En el cas de carrers amb carril bus, la base de formigó HM 20 serà de 30cm 
en comptes de 22cm i l’amplada d’aquesta base serà la del carril bus més mig metre 
com mínim:  
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Xarxa Local 

Per a carrers de xarxa local  es farà servir un ferm mixt de mescla bituminosa 
2 capes. Aquesta solució, menys resistent i antilliscant, és adient per trànsit mig i per 
tot tipus de carrers. 
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Plataformes úniques 

Als carrers de plataforma única sempre farem servir la mateixa base i sub-
base i només canviarà la capa superficial: 

 

Per a carrers de plataforma única tindrem dos opcions: 

1. Llamborda amorterada amb junta especial entre 8 i 15 mm., amb 
morter d’ alta resistència (resines). És una solució antilliscant i amb 
certa drenabilitat , i amb capacitat de resistir el mateix trànsit que 
l’aglomerat proposat als carrers segregats de xarxa local. 

2. Llosa o panot amorterats amb junta de 3 mm de beurada de Portland. 

 

En el cas d’interseccions de dos carrers de plataforma única definides amb 
peces no seria recomanable l’ús de peces de petit format (tipus llamborda o 
llambordí), ja que no funcionen correctament en les zones de girs. 
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Les calçades de plataforma única també podran ser d’aglomerat segons la 
següent secció:  
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Voreres 

El paquet de ferm de les voreres de la ciutat està determinat per la lloseta 
de panot, prescriptiva tant per a la xarxa bàsica com per a la xarxa local. Com norma 
general farem servir el panot de 4cm sobre base de 15 cm de formigó: 

Panot 4 cm 
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Panot 8 cm 

Entre el gual i l’accés dels vehicles es col·locarà panot de 8cm sobre base de 
20 cm de formigó: 

 

 

En cas de utilitzar panot tàctil indicador, haurà de complir l’Ordre VIV-
561/2010 (ranures, alçada botons.....) i la distribució es farà segons criteris 
d’Accessibilitat). 

En tots dos casos si no es col·loca la capa de tot-ú es demanarà fer assaig de 
placa de càrrega i comprovar que el terreny existent té una categoria mínima E2.  
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4. Bones pràctiques constructives 

Secció tipus 

Tant la vorera com la calçada es construiran amb una pendent del 2% per 
facilitar la evacuació d’aigües: 

 

Tant la vorera com la calçada es construiran amb una pendent del 2% per 
facilitar la evacuació d’aigües: 
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Rehabilitació de característiques superficials 

Com norma general a l’hora de fer una rehabilitació de les característiques 
superficials de una calçada,  es farà amb una capa ultrafina de 1,5 cm segons la 
següent secció: 
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Rehabilitació de rotondes i carrers amb pendent > 6% 

En el cas de rotondes i carrers amb pendent superior al 6% la rehabilitació es 
farà amb una capa de 5 cm per sobre de la secció de paviment existent, segons la 
següent secció: 
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Recrescut de calçades segregades 

Plataformes úniques d > 10 cm 
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Plataformes úniques 6 cm. ≥ d < 10cm. 
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Plataformes úniques d < 6cm 
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Rasa per calçada 

El sobreample a fer servir en la reposició de canalitzacions serà: 
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5. Elements específics del paviment 

Una vegada definit el ferm estructural cal detallar dintre de la família escollida, 
el format, la disposició i tipus de les juntes, la geometria dels panys, pendents, 
ubicació del drenatge, disposició de tots els elements urbans, enllumenat d’arbres, 
semàfors, fitons, etc., i per descomptat tots els elements del paviment que el 
complementen, com ara les vorades els guals de vianants de vehicles, tant de 
pàrquings com d’inici de carrer, els encintats, les rigoles, peces especials, de 
senyalització, etc. 

La gran majoria estan definides en el document de referència d’elements 
urbans del Departament de PPUU de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Vorades 

De granit 20x24, 30x 24, 40x24, recte de 0,8 a 1,2m. massís amb formigó de 
base mínim HM-20 i plinton de 14-15cm. Varietats segons plec. 

Versió de traçat corb diferents radis. No s’acceptaren vorades de peces rectes 
tallades  

En urbanitzacions de caràcter provisional es recomana la vorada de formigó 
d’iguals dimensions que les de pedra. La col·locació sempre amb llit de formigó 
pastat, no es permet l’ús de formigó sec. Les juntes es rejuntaran amb beurada 
líquida de Pòrtland. 

 

Rigola 

Lloseta hidràulica de color blanc de 20x20x8 per carrers amb circulació 
d’autobusos o trànsit pesant amb transició trapezoïdal de 20 a 30cm en els 
embornals. Per la resta de carrers s’acceptarà de 30x30x8.  

Quedarà col·locada a una cota lleugerament inferior a la de la calçada, 0,5 
cm. per facilitar el drenatge els dies de pluja suau, també per evitar l’acantonament 
de les rigoles pel compactador de l’aglomerat. Es col·locaran sobre base de formigó i 
es rejuntaran amb beurada líquida de Pòrtland de color blanc, i posterior neteja. 

La base de formigó haurà de ser la mateixa que la de la vorada a la que 
acompanya, executant tots dos a la vegada ja que ben executada redueix de forma 
molt considerable qualsevol enfonsament. 
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Guals de vianants 

Versió 120, de granet gris Quintana, segons definició en el document de 
referència d’elements urbans del Departament de PPUU Col·locació amb formigó 
pastat a truc de maceta. Rejuntat amb beurada líquida de Pòrtland i posterior neteja. 

Els guals de vianants no portaran morters a la base i es col·locaran 
directament sobre formigó HM-20. 

 

Guals de vehicles 

Versió 20, 40, 60 de granit, segons definició en el document de referència 
d’elements urbans del Departament de PPUU. 

Versió 120 (trapezoïdal) gual accés carrers de plataforma única. Col·locació 
amb formigó pastat a truc de maceta. Rejuntat amb beurada líquida de pòrtland i 
posterior neteja. 

Per a voreres passants es col·locaran peces de 40 x 60 x 8cm. Tampoc 
portaran morters a la base i es col·locaran directament sobre formigó HM-20. 

 



  

  

25 

Encintats 

En general de 30 cm. de pedra natural (granit, sorrenca, basalt...), pedra 
artificial (formigó, lloseta hidràulica...),platines metàl·liques per separar panys, 
pendents, o construir línia de recollida d’aigües etc. En el cas de línies de drenatge, 
es col·locaran a una cota lleugerament inferior a la de la calçada, 0,5 cm. per facilitar 
el drenatge els dies de pluja suau. Es col·locaran amb morter pastat a truc de 
maceta i es rejuntaran amb beurada líquida de Pòrtland, i posterior neteja. Hauran 
de tenir un espessor mínim de 8-10 cm 
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6. Elements integrats al paviment 

Reixes de ventilació 

Es col·locaran enrasades amb el paviment, en l’àmbit de les voreres, 
preferiblement en les zones no prioritàries de pas (franja activa de la vorera.) en cap 
cas es permetrà la seva ubicació en calçada per motius de seguretat. Es podran 
situar, convenientment integrades, en els parterres, però de forma que no interfereixi 
la normal disposició del reg, i sempre seguint la rasant del jardí, la inclinació del 
talús, etc. Es dimensionaran per la càrrega de serveis. Tindran forma regular, i 
estaran orientades segons les directrius principals de l’espai públic (paral·lel façana, 
etc..). 

El material serà acer galvanitzat, amb platines soldades. La separació de les 
platines tindrà en compte els articles que siguin d’aplicació de la normativa 
d’accessibilitat. 

El marc de la reixa també serà d’acer galvanitzat, i modulat amb el paviment 
sempre que sigui possible. L’ancoratge es farà mitjançant potes d’ancoratge 
convenientment repartides i encastades en un cèrcol de formigó connectat amb la 
base del pou i lateralment amb la solera de formigó del paviment. 

El drenatge de la reixa es resoldrà des de l’interior, si això no fos possible es 
situaria una o dues línies de recollida tangents a la mateixa reixa, i de les mateixes 
característiques, . Si la conca que aboca l’aigua a la reixa és petita, de l’ordre de 2 o 
3 vegades la superfície de la reixa no caldria resoldre el drenatge amb canals 
perimetrals. En zones inundables de la ciutat, tal com recull l’estudi de la empresa 
municipal CLABSA, (BCASA) es permetrà la solució sobreelevada amb un disseny 
validat des del Departament de Projectes Urbans. 

 

Trapes 

Les trapes dels diferents serveis hauran de complir les especificacions de les 
companyies de servei i dels departaments municipals corresponents.  

La forma pot ser circular o rectangular de foneria o de ferro. En voreres de 
peça el marc serà quadrat o rectangular, si cal amb marc aparent. No es permeten 
les trapes de materials plàstics a excepció dels elements de resines validats per 
BCASA. El gruix del marc ha de ser de 8 cm i les trapes sempre hauran de quedar 
enrasades amb el paviment. 
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En els casos en què el pou estigui sobre carril bus es farà servir un marc de 
25 cm d’alçada col·locat sobre un element resistent de formigó 

Sempre que sigui possible en les trapes de superfície superior a 1 m2, 
situades en vorera, s’estudiarà la solució de trapa re pavimentable amb el paviment 
del carrer. 

Es collaran amb un mínim de 10 cm de gruix de formigó o morters especials 
d’alta resistència. En calçada en obres de construcció de ferm complet, es deixarà 
un requadre de mida suficient sense formigonar (amb encaixos perimetrals) per 
ajustar la col·locació de les trapes i dels embornals amb formigó. 

Per fer les entregues amb peça contra els embornals es procedirà a retocar si 
cal el cantell de la peça fins a un terç del seu gruix a esquadra. 

 

Embornals 

Existeixen diferents models, per calçada o vorera d’ acord amb les 
especificacions de BCASA. Tots es collaran amb formigó. A la web de l’Ajuntament 
està penjada tota la informació a la “Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de 
clavegueram de l’Ajuntament de Barcelona”. 

Es seguiran les recomanacions de col·locació de les trapes, àmbits sense 
pavimentar en primera fase i col·locació definitiva en segona fase, deixant sempre 
els perímetres de formigó amb encadellats. Per fer les entregues amb peça contra 
els embornals es procedirà a retocar si cal, el cantell de la peça fins a un terç del seu 
gruix a esquadra. 
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7. Plànols de projecte i Plànols as-built 

Per la realització del projecte els redactors podran descarregar des de 
CartoBCN, portal de descàrregues de cartografia de l’Ajuntament de Barcelona, 
tant l’última informació cartogràfica municipal com l’inventari de polígons de 
pavimentació de la ciutat.  

 
Portal de descarregues de cartografía CartoBCN 

 
Plànol de polígons de paviments 

Contingut dins del projecte, es definiran els polígons sorgits pels canvis en la 
urbanització, diferenciant els que es mantenen dels que siguin nous o modificats 
informant-los en la forma que es defineix posteriorment. Aquesta informació podrà 
ser utilitzada en la fase d’obra per l’elaboració del document as built, ja que una 
vegada acabada l’obra serà obligatori lliurar els plànols as-built amb una 
estructura de dades que faciliti el manteniment dels diferents inventaris municipals, 
tant el cartogràfic, que manté el Departament de Informació de Base i Cartogràfic 
de l’Institut Municipal d’Informàtica, com el de ferms, que s’emmagatzema a 
l’aplicatiu municipal PavInform, que manté el Departament de Xarxes Viàries, de la 
Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia Urbana.   
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Als projectes es preveurà una partida per l’actualització del PavInform, 
Sistema de Gestió de paviments de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Cartografia municipal topogràfica 

Es prepararà la cartografia municipal topogràfica d’acord als criteris fixats al 
“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal 
topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona”  

El sistema geodèsic de referència serà l’ETRS89 i el sistema cartogràfic de 
representació serà la projecció UTM 31N. 

La posició planimètrica i altimètrica dels elements ben definits i recollits per 
taquimetria o GPS no diferirà de la veritable en més dels valors indicats a escala 
1:500 (7,5 cm en planimetria i 10 cm en altimetria). 
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Ferms 

La informació serà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG (AutoCad) 
amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació prèviament 
definits i es lliurarà conjuntament amb un arxiu XLSM (Excel) que es descriu en 
paràgraf posterior. 

Als plànols es representaran els polígons de calçada i vorera organitzats per 
capes d’AutoCad (o nivells de Microstation), lliurant-se un plànol amb la planta de 
polígons abans de l’obra i un altre amb la planta de polígons final. 

 
Planta de polígons abans de l’obra. Numerats els polígons afectats per l’obra 

El contractista haurà de numerar tots aquells polígons afectats per l’obra tant 
si es modifiquen com si es donen de baixa. 

A la planta de polígons finals també s’hauran de numerar tots aquells polígons 
nous que surtin durant l’obra. 

 
Planta de polígons final. Numerats els nous polígons 
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Per a dibuixar correctament els polígons serà necessari treballar amb el 
Grafvial de l’Ajuntament, que és un sistema de referència format per trams de carrers 
i nusos a les cruïlles entre carrers. Es dibuixaran un o varis polígons de calçada i/o 
vorera per cada nus i cada tram.  

 
Grafvial. En blau els trams i en vermell els nusos 

 
Grafvial amb polígon. En gris polígons de nusos i en vermell polígons de voreres 

La situació més comú serà dibuixar un polígon de calçada i dos de vorera per 
tram i un únic polígon de calçada en el cas de un nus, com es pot veure a la imatge 
de sobre. 
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En el cas de calçades segregades per l’existència de mitjaneres tindrem varis 
polígons de calçada i vorera per cada tram i nus:  

 

Grafvial a l’Avinguda Diagonal amb el C. Balmes 

 

Polígons de calçada i vorera a l’Avinguda Diagonal amb el C. Balmes 
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L’arxiu Excel a lliurar conjuntament amb els plànols tindrà la següent 
estructura: 

Full Actuació 

Contindrà les dades que identifiquin l’actuació realitzada.  

 Tipus actuació. Desplegable per indicar si l’actuació es de recobriment, 
reforç o renovació. 

 Promotor. Desplegable amb llista de promotors. 

 Data inici obra o data finalització obra. Datas de realització de l’actuació 

 Procedència. Desplegable de procedència. 

 Calçada. Indica si l’actuació inclou polígons de calçada. 

 Vorera. Indica si l’actuació inclou polígons de vorera. 

Únicament cal omplir una fila per l’actuació. 
 
Full Calzada 

Contindrà les dades que corresponguin a les calçades per identificar les 
diferents capes de pavimentació amb les seves característiques i agrupades per 
grups de polígons. 

 Grup polígon. Valor numèric que indica el grup de polígons que tenen 
la mateixa tipologia de materials de calçada. Tindrem tants grups de 
polígons com calçades diferents, ja sigui perquè canvia l’estructura de 
capes o qualsevol propietat com el camp “Plataforma única”.  

 Nivell calçada. Valor numèric (0-4) on 0 es la capa superficial i 1,2,3,4 
son les capes de pavimentació inferiors successivament. 

 Rigola parell i Rigola senar. Desplegables amb llista de rigoles. 

 Plinton. Valor numèric en cm del plinton. 

 Cost real €. Import del cost real de l’actuació. En el cas de que tinguem 
varis grups de polígons, el cost real de cada grup no serà la mitjana del 
cost total sinó que s’haurà de reflectir el cost real de cada grup de 
polígons. 
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 Superfície m2 .Valor de la superfície real. En el cas de que tinguem 
varis grups de polígons, la superfície de cada grup no serà la mitjana 
de la superfície total sinó que s’haurà de reflectir la superfície real de 
cada grup de polígons. 

 Comentaris. Text descriptiu dels comentaris. 

 Plataforma única. Desplegable plataforma única si/no. 

 Material. Desplegable amb llista de materials de la capa. 

 Tipus. Desplegable que mostra els tipus depenent del material 
seleccionat anteriorment. 

 Gruix. Valor numèric en cm del gruix de la capa de pavimentació. 

 Llarg. Valor numèric en cm del llarg normalment de les peces. 

 Ample. Valor numèric en cm de l’amplada normalment de les peces. 

 Reciclat. Valor numèric que indica el percentatge de reciclat. 

 Tipus betum. Desplegable amb la llista de tipus de betum. 

 

Full Vorera 

Contindrà les dades que corresponguin a les voreres per identificar les 
diferents capes de pavimentació amb les seves característiques i agrupades per 
grups de polígons. 

 Grup polígon Valor numèric que indica el grup de polígons que tenen la 
mateixa tipologia de materials de vorera. Tindrem tants grups de 
polígons com voreres diferents, ja sigui perquè canvia el material o 
qualsevol propietat com el camp “Plataforma única”. 

 Nivell vorera. Valor numèric (0-4) on 0 es la capa superficial i 1,2,3,4 
son les capes de pavimentació inferiors successivament. 

 Vorada parell i Vorada senar. Desplegables amb llista de vorades. 

 Cost real €. Import del cost real de l’actuació. En el cas de que tinguem 
varis grups de polígons, el cost real de cada grup no serà la mitjana del 
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cost total sinó que s’haurà de reflectir el cost real de cada grup de 
polígons. 

 Superfície m2 .Valor de la superfície real. En el cas de que tinguem 
varis grups de polígons la superfície de cada grup no serà la mitjana de 
la superfície total sinó que s’haurà de reflectir la superfície real de cada 
grup de polígons. 

 Comentaris. Text descriptiu dels comentaris. 

 Plataforma única. Desplegable plataforma única si/no. 

 Material. Desplegable amb llista de materials de la capa. 

 Tipus. Desplegable que mostra els tipus depenent del material 
seleccionat anteriorment. 

 Gruix. Valor numèric en cm del gruix de la capa de pavimentació. 

 Llarg. Valor numèric en cm del llarg normalment de les peces. 

 Ample. Valor numèric en cm de l’amplada normalment de les peces. 

 Reciclat. Valor numèric que indica el percentatge de reciclat. 

 Tipus betum. Desplegable amb la llista de tipus de betum. 

 

Full Polígons 

Contindrà les dades que corresponguin als polígons afectats per 
l’actuació/actuacions Únicament s’ompliran les columnes “Grup polígon” i “Polígon”. 
Aquest camp serà un numero identificatiu que es correspondrà amb els plànols 
descrits anteriorment  

La resta de columnes (Subtram real, Gravial, Superfície, Centroide X, etc.) 
seran omplertes per la empresa encarregada de pujar tota la informació de la 
actuació al sistema de gestió de paviments municipal PavInform. 
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Full Glossari 

Contindrà informació pels usuaris sobre els diversos camps que composen el 
document. 

 

Full Configuració 

Contindrà l’origen de dades dels diversos desplegables que es troben a les 
pestanyes de la fulla Excel. Aquesta pestanya està protegida amb contrasenya per 
evitar manipulacions indegudes. 
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Per tal de facilitar l’elaboració de plànols as-built, amb aquest plec tècnic es 
lliuren un seguit d’arxius d’exemple d’una obra fictícia en la que s’obre un nou vial 
entre dos carrers existents, anomenat Passatge de Mas de Roda: 

 Arxiu plantilla XLSM amb el model de dades a omplir per cada actuació 
que es realitzi. 

 Arxius d’exemple d’una actuació: 

o Exemple actual.dgn (MicroStation) i Exemple actual.dwg 
(AutoCad) 

o Exemple final.dgn (MicroStation) i Exemple final.dwg (AutoCad) 

o Exemple.xlsm (Excel) 

Es lliurarà un plànol d’estat actual amb l’àmbit del projecte, i dels polígons 
afectats numerats i classificats per grups. 

 

Tindrem 3 tipus de polígons: 

1. Polígons que es modifiquen geogràficament però que mantindran les 
mateixes característiques que els existents de secció i capes de 
paviment. Seran els polígons 1,3,4,6,7,9,10 i 12. 
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2. Polígons que s’eliminen per la creació del nou carrer. Seran els 
polígons 2,5,8 i 11. 

3. Polígons nous que es crearan i que sortiren al plànol d’exemple final 
numerats i a l’Excel classificats per grups de polígons en funció de la 
secció i capes de paviment executades.  

 

Seran els polígons 13, 14, 15, 16, 17 i 18, que a l’Excel sortiran en 2 grups 
diferents de polígons per tenir diferents característiques: un pels polígons 13, 14 i 15 
i un altre pels polígons 16, 17 i 18. 
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1.-  INTRODUCCIÓ 

El present document té per objecte establir les bases de disseny i construcció de les xarxes 
d’infraestructures de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC en endavant) de l’Ajuntament de 
Barcelona a nous projectes en àmbit d’espai públic. Es tracta d’especificacions tècniques d’obligat 
compliment, a tots els nous projectes i obres de Nivell 1, 2 i 3 on es realitzi alguna instal·lació o 
equipament que sigui objecte de manteniment per part de l’Ajuntament i, en conseqüència, per part de 
l’Institut Municipal d’Informàtica (en endavant IMI). 
 
El projecte es dividirà en dos apartats principals:  

- Projecte d’obra civil que inclourà les canalitzacions, arquetes i connexions als diferents 
elements municipals. 

- Projecte d’obra mecànica que inclourà les instal·lacions de cables, equips i connexions dels 
diferents serveis municipals. 

2.-  ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit de l’actuació de les xarxes TIC de la ciutat ve definit pel manteniment futur de la infraestructura. 
En el cas concret del present document, l’àmbit inclou l’abast total del projecte i el tram necessari fins 
arribar a la connexió a la xarxa existent més propera definida en projecte.  

3.-  PROCEDIMENT I CONTACTE 

El procediment a seguir per la revisió i validació de la nova xarxa TIC serà el determinat al Protocol de 
tramitació de Projectes i Obres d’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona. En qualsevol cas, es 
recomana el següent: 

- En fase de projecte bàsic, descarregar i consultar la normativa de la xarxa TIC, per poder definir 
el projecte en base a aquestes especificacions. 

- A l’inici del projecte executiu, fer la consulta al departament de Telecomunicacions i 
Infraestructures, de l’IMI, d’on estarà el punt de connexió amb la xarxa existent de la Fibra 
Òptica Municipal (en endavant FOM). També es recomana establir una reunió inicial amb l’IMI 
per resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC. 

- Entrega de separata TIC, i validació per part de l’IMI, abans de l’entrega definitiva del Projecte 
Executiu. 

- A l’inici de les obres, revisió de l’Informe del Projecte Executiu emès per l’IMI. També es 
recomana establir una reunió inicial d’obra amb l’IMI (per exemple a l’acta de replanteig), per 
resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC. 

- Entrega de documentació As-Built, i validació per part de l’IMI, abans de la recepció d’obra 
definitiva. 

La comunicació, sens perjudici del que indiqui el Protocol, es realitzarà amb l’adreça de correu 
imirepobres@bcn.cat . 
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4.-  OBRA CIVIL 

4.1.- CRITERIS DE DISSENY DELS PRISMES DE TELECOMUNICACIONS 

En funció de la tipologia del carrer es planteja un dimensionat diferent pels prismes de la canalització. 
Els criteris de disseny inicials són els següents: 

Tipus Amplada carrer Prisma Element de registre 

A Inferior a 15 m 4 conductes de diàmetre 
125 mm ambdós costats del 
carrer intercomunicats com 
a mínim a cada cruïlla 

Standard doble fulla: 700x700 mm  

Creuaments mínim una doble: 1400x700 mm 

B Entre 15 i 35 m 6 conductes de diàmetre 
125 mm ambdós costats del 
carrer intercomunicats com 
a mínim a cada cruïlla 

Standard doble fulla: 700x700 mm  

Creuaments mínim una doble: 1400x700 mm 

C Superior a 35 8 conductes de diàmetre 
125 mm ambdós costats del 
carrer intercomunicats com 
a mínim a cada cruïlla 

 

Standard doble fulla: 700x700 mm  

Creuaments mínim una doble: 1400x700 mm 

4.1.1.- Característiques generals dels elements de registre 

 

El pericó complirà amb les següents especificacions generals: 
 

a. Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma ISO / 1053 / EN 1563, d'acord 
a la norma EN 124 i amb el certificat AENOR del producte.  

b. La tapa permetrà obrir-se més de 90º i màxim 120º, incorporant dispositiu antitancament de 
bloqueig de seguretat a un angle ≥ 90º. 

c. Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630. 
d. Desbloqueig i obertura de la tapa mitjançant clau, la qual serveix per a la seva manipulació un 

cop bloquejada la tapa. 
e. Les tapes de les arquetes seran de dues ales triangulars i duran l'anagrama "TC-AjB". 
f. En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar pates.  

 
Els criteris per a la seva ubicació seran els següents: 
 

a) A l’inici i el final del tram de canalització soterrada. 
b) Cada 80 metres, com a màxim, sense elements de registre entremig. 
c) En els canvis de direcció de la canalització soterrada. 
d) En ambdós costats del creuament d’una via. 
e) Allà on hi hagi un element a connectar i la distància fins a  l’arqueta més propera del prisma  

sigui de més de 5m, caldrà ubicar una arqueta tipus M de mínim 40x40x40mm exclusiva IMI per 
facilitar la seva operació i connexió. 

Sempre que les condicions constructives ho permetin, els elements de registre s’ubicaran en 
emplaçaments que siguin fàcilment accessibles intentant evitar la seva col·locació en calçada. 
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4.1.2.- Característiques generals dels prismes 

 
Com a norma general:  
 

a) Els prismes sempre aniran formigonats. 
b) Els prismes s’instal·laran, com a mínim, a 60 cm de fondària en vorera i a 80cm en calçada. 
c) L’entrada dels tubs a l’arqueta es faran mínim a 15cm del fons per evitar entrades d’aigua i 

runa. 
d) En tots els creuaments de calçada es posarà un mínim de 4 tubulars de 125mm. 
e) En tots els creuaments de calçada, caldrà fer la unió amb un tub de 90mm amb alguna arqueta 

de semàfors propera. 
f) Als conductes de 125mm, una vegada connectats amb els pericons, s’haurà d’instal·lar un 

obturador tripolar, segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 
 

 
 

g) Es deixarà fil guia o corda col·locat a l’interior de tots els conductes de les canalitzacions lligat a 
les anelles dels obturadors amb reserva suficient per la seva manipulació. 

 
Dintre de l’àmbit del projecte, caldrà fer arribar el prisma de telecomunicacions fins tots els nous elements 
de serveis municipals a connectar a la xarxa: 
 

h) Connexió amb l’arqueta d’entrada a tots els armaris de reguladors semafòrics, panells de 
trànsit, càmeres i altres elements de mobilitat.  

i) Connexió amb l’arqueta d’entrada a tots els armaris de enllumenat públic. 
j) Connexió amb tots els armaris de control de reg i casetes de PiJ. 
k) Connexió amb tots els bàculs amb previsió de Smart-Cell (Wifi + sensorització). 
l) Connexió amb totes les smartquesines de bus.  
m) Connexió amb tots els trams d’escales mecàniques. 
n) Connexió amb tots els ascensors públics. 
o) Connexió amb els armaris de carrer TIC. 
p) Connexió amb totes les estacions de recarrega. 
q) Connexió amb totes les estacions de Bicing. 
r) Connexió amb totes les estacions fotovoltaiques. 
s) Connexió amb arqueta d’entrada a edificis municipals. 

 
 

A l’annex 1 es troba el plec de prescripcions tècniques referent a part d’obra civil. S’ha de tindre en 
compte que aquest document preval sobre l’annex allà on hi hagi contradiccions. 
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5.-  OBRA MECÀNICA 

5.1.- DISSENY DEL SISTEMA WIFI I SENSORITZACIÓ (SMART-CELL) 

Per norma general, els punts Smart-Cell amb WIFI i possible sensor acústic associat, hauran d’anar 
instal·lats a fanals d’enllumenat públic amb un radomo mimetitzat i a una distancia màxima entre ells de 
100m i fent ziga-zaga ambdós bandes del carrer durant tot l’àmbit d’obra.  

5.1.1.- Ubicació de la Smart-Cell 

El punt d’ubicació de la Smart-Cell serà un fanal d’enllumenat no ornamental dotat de doble portella per 
a un manteniment independent al d’enllumenat. Si les característiques del fanal impedeixen la 
fabricació de la doble portella, s’haurà de replantejar la solució amb IMI per escollir els punts.  

L’alçada a la que es col·locarà el radomo serà de un mínim de 4 metres des del terra fins a la base del 
mateix radomo, fixant-lo en un tram recte i perpendicular al terra. S’haurà de tindre en compte que la 
estructura del radomo no haurà d’interferir en la il·luminació del propi fanal.   

La orientació del radomo s’haurà de consensuar amb el IMI una vegada en fase d’instal·lació.  

A una distancia inferior a 5 metres, s’haurà d’ubicar una arqueta de mínim 400x400mm per facilitar la 
instal·lació i on poder albergar la caixa de connexió de fibra. 

5.1.2.- Material associat  

Ha d’incloure: 

5.1.2.1.- Punt d’accés Wifi 

MODEL: AIR-AP1572EAC-E-K9 amb 3 antenes omni i adaptador SFP per la connexió via fibra: 

 ADAPTADOR PER SFP: AIR-ACC15-SFP-GLD 
o MÒDUL SFP: GLC-LX-SM-RGD // 1000Mbps Single Mode Rugged SFP 

 1570 Series Pole-Mount Kit. 
 1520 Series AC Power Cord 40 ft. unterm EU Harmonized. 
 ANTENES:  

o MODEL: AIR-ANT2547V-N= - 2.4 GHz 4dBi/5 GHz 7dBi Dual Band Omni Antenna, N connector 
 LLICÈNCIES: 

 Suport de 3r nivell per part del fabricant: 
o CON-SCN-AIEAC157 (SMARTNET 8X5XNBD 802.11acOutdoor AP, External-Ant, AC-power - 

12 month(s)) 
 [*] Llicència de la controladora de la xarxa Wi-Fi: 

o L-LIC-CT5508-5A (5 AP Adder License for the5508 Controller (eDelivery)) 
 [*] Suport de la llicència de l’AP de la controladora: 

o CON-SNT-LICCT55A (SNTC-8X5XNBD 5 APAdder License for the 5508 Controller) 
 [*] Llicències pel Cisco Prime Infrastructure (monitorització dels equips): 

o L-PI2X-LF-25 (Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle – 25 Device Lic) 
o L-PI2X-AS-25 (Prime Infrastructure 2.x - Assurance 25 Device Lic) 

 [*] Suport Cisco Prime Infrastructures per fer upgrades de software: 
o CON-ECMU-PI2XLF25 (SWSS UPGRADES PI 2.x - Lifecycle - 25 Device Lic) 
o CON-ECMU-PI2XAS25 (SWSS UPGRADES, Prime Infrastructure 2.x - Assurance - 25 Dev) 

 [*] Llicència per la plataforma Aptilo : 
o Llicència en plataforma Aptilo per Increment del nombre d'APs 

 

[*] Aquestes llicències són venudes pel proveïdor de l'equip en paquets, pel que l'adjudicatari haurà de 
posar-se en contacte amb l'IMI o amb el GIX per adquirir-les de forma unitària. S’indiquen les 
referències dels paquets de menor volum. 
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5.1.2.2.- Sensors Contaminació Acústica 

MODEL: Cesva TA120 sense bateria interna. 
 Integració a la plataforma municipal SENTILO. 
 Calibrat un cop instal·lat i en funcionament. 

 
A l’annex 2 hi han les especificacions tècniques, d’instal·lació i d’integració a la plataforma SENTILO. S’ha 
de tindre en compte que aquest document preval sobre l’annex allà on hi hagi contradiccions.  

5.1.2.3.- Radomo Karpathos Mimetitzador:  

 MODEL: 9D.KAR109 Mimètic bcn karpathos: 
o 9D.KAR109.005. KIT SUJ. CAJA PROTEC. Y F.O. 
o 9D.KAR109.012. KIT SUJECCION NODO CISCO 1572 
o 9D.KAR109.013. KIT SOPORTE ANTENAS CISCO 1572 
o 9D.KAR112.3. CAJA DE PROTECCIONES SIN FO 2 SECC 

 En el cas de tindre sensor de soroll CESVA, s’ha d’incloure: 
o 9D.KAR109.006. KIT SUJ. SENSOR CESVA -KAR.RAD.006 

5.1.2.4.- Caixa de connexió de fibra 

A l’arqueta propera al bàcul on s’instal·li el radomo, caldrà albergar  una caixa d’empiuladures estanca amb opció 
per connectar a l’interior un cable preconnectoritzat LC/PC. 

 MODEL: Caixa Coyote DTC o similar: 
o 4 entrades de cable diàmetre màxim 9.4mm. 
o 4 x enfrentadors LC/PC. 

5.1.2.5.- Fuetó de fibra preconnectoritzat: 

 Fuetó de 15m prefabricat de 4 fibres  amb coberta PK i connectors LC/PC ambdós extrems per 
la connexió del radomo a la caixa d’empiuladures. 

5.1.3.- Escomesa elèctrica de la Smart-Cell 

El punt ha tenir alimentació elèctrica 24H des d’un armari d’enllumenat, armari de carrer TIC o en 
cascada des d’un altre punt wifi proper associat a la mateixa obra, amb cablatge i protectors exclusius 
per la xarxa TIC.  

El recorregut del cable anirà sempre per prisma IMI fins als bàculs de tots els punts amb Smart-cell 
definits a projecte o bé definits com previsió de futurs usos. Es podran alimentar fins a 5 Smart-Cell en 
sèrie des de cada protecció específica del quadre d’enllumenat. 

Les canalitzacions IMI arribaran fins a les arquetes ubicades a peu de cada bàcul a una distancia màxima 
de 5m, des d’on es farà l’entrada a la base amb un tub corrugat de 63mm o 90mm específic per l’IMI.  

El cable serà de secció 3x6mm fins a la portella del bàcul on s’instal·larà una caixa de fusions. La pujada 
fins al radomo es farà amb cable de 3x2,5mm. L’escomesa ha d’estar activada abans de l’inici de l’obra 
mecànica per tal de poder comprovar els serveis. 

 

A l’annex 3 es troba la normativa d’instal·lació i connexió de les Smart-Cells amb més detall.  
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5.2.- CONNEXIÓ D’ARMARIS D’ENLLUMENAT PÚBLIC TIPUS MONOLIT 

Tots els quadres d’enllumenat dintre de l’àmbit del projecte hauran de connectar-se a la xarxa IMI. A 
l’hora de demanar l’armari a fase de projecte, caldrà especificar que s’haurà de subministrar preparat 
per la seva connexió cap a l’ajuntament de Barcelona via fibra òptica amb les següent especificacions: 

- Espai reservat per la instal·lació d’un repartidor de fibra i un conversor de medis. 
- Reserva d’una protecció magnetotèrmica de 6A per l’IMI per la connexió d’un element extern 

(Smart-Cell, armari TIC de carrer, etc...).  

Si el projecte ho requereix, es demanarà la instal·lació d’un supletori de l’armari model MA470-TEL per 
albergar els equips de l’IMI necessaris per la connexió de tots els elements en àmbit del projecte. 

A nivell d’obra civil, s’haurà de connectar amb el prisma IMI a través d’un tub de 90mm directe fins a 
l’interior del QE. Si la distancia des de l’ultima arqueta IMI es superior a 5m, caldrà afegir un registre 
mínim de 40x40mm fer facilitar l’entrada dels cables a l’armari.  

A nivell de connectivitat, caldrà fer arribar un cable de 8 fibres monotub fins a l’espai reservat a l’interior 
del QE.  

5.2.1.- Material associat 

Ha d’incloure: 

- Conversor de medis - L2 Din-Rail manageable industrial Media Converter:  

o RAISECOM - S1503i-GF-2GE-AC-S1 
- Repartidor de fibra carril DIN:  

o 1 unitat Repartidor Belden Hirschmann MIPP/AD/1S9N o similar 
 

A l’annex 4 es troba el protocol d'actuació per connexió d'armaris d’Enllumenat Públic detallant els 
diferents models d’armaris existents. 

5.3.- CONNEXIÓ D’ARMARIS DE SEMAFORITZACIÓ 

Tots els armaris de semaforització dintre de l’àmbit del projecte hauran de connectar-se a la xarxa IMI. 

A nivell d’obra civil, s’haurà de connectar amb el prisma IMI a través d’un tub de 90mm directe fins a 
l’interior de l’armari.  

A nivell de connectivitat, caldrà fer arribar un cable de fibra òptica fins a l’interior de l’armari amb 
capacitat segons necessitats i un equip de xarxa a especificar al projecte d’obra mecànica.   

5.3.1.- Material associat 

Ha d’incloure: 

- Repartidor de fibra òptica d'1U per a rack de 19" amb subministrament de pig-tails i 
enfrentadors per a acabar 8 posicions. 

- Switch Transition SM10T2DPA - Managed Switch, 8 port 10/100/1000Base-T + 2-port 100/1000 
SFP/RJ45 Combo. 

o SFP’s de fibra TN-SFP-LX1-SM Gig  

o RMSM8-01 19" rack mount bracket 

A l’annex 5 es troba protocol d'actuació per connexió d'armaris de semaforització amb més detall. 
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5.4.- CONNEXIÓ D’ARMARIS DE REG 

Tots els armaris de reg dintre de l’àmbit del projecte hauran de connectar-se a la xarxa IMI. 

A nivell d’obra civil, s’haurà de connectar amb el prisma IMI a través d’un tub de 90mm directe fins a 
l’interior de l’armari. Si la distancia des de l’ultima arqueta IMI es superior a 5m, caldrà afegir un registre 
mínim de 40x40mm fer facilitar l’entrada dels cables a l’armari. 

A nivell de connectivitat, caldrà fer arribar un cable UTP si el punt de connexió de xarxa està a menys de 
80m de distancia o un cable de 8 fibres monotub fins a l’espai reservat a l’interior del quadre de reg 
segons necessitats a especificar al projecte de la part mecànica.   

5.4.1.- Material associat 

Ha d’incloure: 

- Conversor de medis - L2 Din-Rail manageable industrial Media Converter:  

o RAISECOM - S1503i-GF-2GE-AC-S1  
- Repartidor de fibra carril DIN:  

o 1 unitat Repartidor Belden Hirschmann MIPP/AD/1S9N o similar 

5.5.- XARXA PASSIVA DE FIBRA ÒPTICA 

Per mantenir la homogeneïtat de la xarxa per facilitar les tasques de gestió i manteniment, s’utilitzaran 
elements com els que  ja es troben instal·lats en la part de la xarxa existent. 

5.5.1.- Característiques del cables de fibra òptica 

Els cables de fibra a instal·lar han de complir amb l’especificació de la normativa G.652-D del ITU-T i 
complir amb les següents característiques: 
- En instal·lacions a canalitzacions subterrànies, el cable de fibra òptica serà:  

o Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors i lliure d’al·lògens. 

o Doble coberta de polietilè per mànigues de 24 fibres o superiors i una única capa 
exterior  per mànigues inferiors a 24 fibres. . 

- En instal·lacions interiors, tal com túnels, galeries o edificis, el cable de fibra òptica serà: 

o Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors, lliure d’al·lògens, no propagador de 
la flama i amb baixa emissions de fums. 

o Coberta LSZH i/o mínim Euro Class Dca-s2, d2, a2.  

- El color de la coberta del cable serà vermella i serigrafies amb la composició del cable, nom del 
fabricant, marcatge mètric, data de fabricació i preferiblement amb serigrafia de “Ajuntament 
de Barcelona” o “TC-AjB”.  

- El color dels tubs i de les fibres seguirà la normativa marcada per IMI per garantir la 
homogeneïtat de colorimetria a tota la xarxa. No s’acceptarà cablejats amb altres codis 
alternatius que no sigui el següent. 
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La capacitat del cable canviarà en base a la seva finalitat a especificar dintre del  projecte de la obra 
mecànica. Com a norma general:  

1. Xarxa Troncal: Cable de 96 fibres amb tubs de 8 o 12 fibres.   

2. Xarxa Perimetral: cable de 24 o 48 fibres segons necessitats de projecte amb tubs de 6 o 8 
fibres. 

3. Xarxa d’accés: Cable de 8 fibres monotub. 

5.5.2.- Instal·lació del cables de fibra òptica 

Per tal d’assegurar la correcta instal·lació del cable de fibra òptica s’han de complir les següents 
especificacions: 

- A Les esteses de cables de fibra òptica, es deixaran valones de mínim 20 metres, en els pericons 
amb caixa d’entroncament.  

- Es deixaran un mínim de 10 metres de reserva a cada pas per arqueta durant tot el recorregut 
de la fibra, sempre i quant, es compti amb l’espai necessari.  

- Es deixaran un mínim de 10 metres de reserva de fibra pels cables terminals a Racks, armaris de 
carrer o repartidors de fibra òptica, a l’espai més proper amb espai disponible.  

 

5.5.3.- Característiques de les caixes d’empiuladures 

Totes les caixes ha subministrar han de ser totalment hermètiques per tal d’evitar l’entrada d’aigua i han 
d’incloure tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. En funció de la necessitat, les 
caixes han de complir les següents necessitats: 

Xarxa Troncal 

- Capacitat per 288 fusions o més provinents de diferents cables. 

- Disposarà de 5 ó més boques per entrada de cables i 1 boca per sangria.  

Xarxa perimetral 

- Capacitat per 96 fusions o més provinents de diferents cables. 

- Disposarà de 4 ó més boques per entrada de cables 1 boca per sangria. 

Xarxa d’accés 

- Capacitat per 48 fusions o més provinents de diferents cables. 

- Disposarà de 3 ó més boques per entrada de cables. 

5.5.3.1.- Material associat 

- Torpede Troncal Model PLP800S o similar. 
- Torpede perimetral Fibercom 48 fusions o similar. 
- Caixa d’accés Model COYOTE DTC o similar. 

 

A l’annex 7 es troba la normativa d’instal·lació i connexió amb més detall.  
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5.6.- CONNEXIÓ A LA XARXA DELS NOUS ELEMENTS 

Tots els element de l’àmbit del projecte hauran de connectar-se a la xarxa existent per la integració i 
gestió dels mateixos a les plataformes pertinents de l’Ajuntament.  

A nivell de fibra, tots els circuits dels nous elements es dissenyaran amb dos fibres pel servei actiu més 
dos fibres de reserva, fent un total de quatre fibres per servei/circuit.  

Si el nombre de serveis a connectar dintre de l’àmbit del projecte es menor a 4, es podran connectar 
directament a un equip existent de la xarxa proper, sempre i quan sigui viable. Si el nombre de serveis és 
igual o superior a 4, caldrà afegir un router MPLS al projecte:  

5.6.1.- Ubicació del Router MPLS 

El router MPLS, en cas poder ubicar-lo en un armari existent o seu municipal propera, s’ubicarà a un nou 
armari d’intempèrie de base  600x400mm per enrackar equips de 19” i altura per 24U’s (1200mm). 
 

5.6.2.- Material Associat 

Ha d’incloure: 

5.6.2.1.- Router MPLS 

MODEL: Router MPLS Cisco ASR-920-12CZ-A // ASR920+12X1GE+2X10GE+1AC  
 LLICÈNCIES: 

o Sistema Operatiu IOS XE: 
 SASR920NPEK_P_313S - Cisco ASR920 IOS XE UNIVERSAL Pre3.13 No Payload 

encryption. 
o Llicència Advanced Metro IP: 

 ASR920-S-A – SMARNET Cisco ASR920 Series – Advanced Metro IP Access. 
o Advanced Metro IP Access: 

 CON-SNT-ASR920-S-A - Advanced Metro IP Access. 
o Suport unitari pel hardware: 

 CON-SNT-ASR12CZD – SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR920 Series - 12GE and 
2-10GE. 

 SFPs Cisco Monomode 1G-LH  
o GLC-LH-SMD. Un per cada servei a connectar més 4 per la connexió a la xarxa existent.  

5.6.2.2.- Armari d’intempèrie 

MODEL: Armari intempèrie enrackable amb les següents característiques: 
 Enrackable 19”. 
 Alçada 24U. 
 Unitat de ventilació control proporcional Arm. Ext. 600*400*1200. 
 PDU Frontal de connexions elèctriques 3U carril DIN. 

o Diferencial 40A II 300mA. 
o 3 Magnetotèrmic II 16A tipus C. 
o 3 endolls Schuko guia Din. 

 REGLETA 8 ENDOLLS 19" 1U. 
 PASAFILS 19" 1U. 
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5.7.- INTEGRACIÓ A XARXA DELS NOUS ELEMENTS 

El mantenidor de la xarxa serà l’encarregat de la connexió física final a la xarxa existent activa, la 
integració i la documentació a les bases de dades del ajuntament dels nous elements del  àmbit del 
projecte.   

Per aquesta raó, el projecte ha d’incloure una partida per l’integrador que inclogui: 

 Connexió final de la nova infraestructura a la xarxa existent activa. 
 Configuració dels nous elements. 
 Integració a les plataformes de control de cada servei. 
 Documentació i alta dels serveis a les plataformes i bases de dades de l’Ajuntament. 

5.8.- ENTREGA DE PROJECTE EXECUTIU TIC 

5.8.1.- Obra civil 

El projecte executiu d’obra civil ha d’incloure per la part de la xarxa TIC: 

1. Memòria on s’inclogui el resum de la xarxa TIC objecte de projecte. 
2. Annex a la memòria, on es descrigui la xarxa TIC objecte de projecte. 
3. Plànols dels prismes i arquetes que inclogui. 

a. Localització de les arquetes amb les seves dimensions.  
b. Recorregut dels prismes especificant nombre de tubs i diàmetre.  
c. Plànols de detall de la rasa i arquetes, on s’indiqui la nomenclatura TC-AjB a la 

tapa. 
d. Referencia de tots els elements a connectar (semàfors, reg, enllumenat, etc.). 

4. Fitxa de fabricant dels bàculs amb la doble portella escollits per ubicar les Smart-Cells.  
5. Pressupost de la xarxa TIC d’obra civil, que reflecteixi el definit a la documentació 

gràfica. 
6. Model BIM de la xarxa TIC en format IFC 2x3, si s’escau. 

5.8.2.- Obra mecànica 

El projecte executiu d’obra mecànica ha d’incloure per la part de la xarxa TIC: 

1. Plànols dels prismes i arquetes amb:  
a. Recorregut de les fibres. 
b. Recorregut dels cables elèctrics. 
c. Ubicació de tots els elements connectats: 

i. Caixes empiuladures. 
ii. Armaris. 

iii. SmartCells. 
iv. Etc. 

2. Esquema de la connexió lògica de tots els elements. 

3. Esquema de la connexió física de tots els elements.  

4. Pressupost d’obra mecànica de la xarxa TIC, que reflecteixi el definit a la documentació 

gràfica. 
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5.9.- ENTREGA DOCUMENTACIÓ AS-BUILT FINAL D’OBRA 

5.9.1.- Obra civil 

El document As-Built de la obra civil ha d’incloure: 

1. Plànols en pdf i en format editable tipus dgn o dwg, per exemple, dels prismes i 
arquetes que inclogui. 

a. Localització de les arquetes amb les seves dimensions.  
b. Recorregut dels prismes especificant nombre de tubs i diàmetre.  
c. Referencia de tots els elements connectats (semàfors, reg, enllumenat, Wifi, 

marquesines, Bicing, etc.). 
 

2. Fitxa individual de cada arqueta que inclogui: 
a. Característiques i esquema d’aixecament. 
b. Coordenades en ETRS89 per la seva geolocalització. 
c. Esquema d’abatiment de les quatre cares amb especificació dels prismes 

existents. 
i. Exemple: 

 
d. Fotografies de l’interior de cadascuna de les 4 cares de l’arqueta on s’apreciï 

clarament els prismes existents, l’ancoratge de les valones i caixes de 
d’empiulament en cas de que existeixin. 

e. Fotografia de l’exterior, amb la tapa tancada on s’apreciï clarament la 
inscripció “TC-AjB”  i amb la tapa oberta amb referència dels voltants per a 
facilitar la seva localització. 
 

3. Especificació del sistema de drenatge i obturació dels prismes de cada arqueta. 

4. Certificat de mandrilat de les canalitzacions per un laboratori extern al contractista. 

5. Model BIM As-Built en format IFC 2x3, si s’escau. 
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5.9.2.- Obra mecànica 

Al finalitzar la obra mecànica, caldrà fer entrega de l’As-Built de la instal·lació amb la següent 
informació:  

1. Plànols dels prismes i arquetes amb:  
a. Recorregut de les fibres. 
b. Recorregut dels cables elèctrics. 
c. Ubicació de tots els elements implicats: 

i. Caixes empiuladures. 
ii. Armaris semàfors, enllumenat, reg... 

iii. Smart-Cells. 
iv. Etc. 

2. Esquema de la connexió lògica a nivell de xarxa de tots els elements. 

3. Esquema de la connexió física de tots els elements.  

4. Especificacions tècniques de fabricant de tots els elements instal·lats:  
a. Fibra òptica i caixes d’empiuladures. 
b. Cable elèctric i derivats. 
c. Equips de xarxa i electrònica. 
d. Punt Wifi. 
e. Racks o armaris 
f. Etc. 

5. Reportatge fotogràfic dels elements instal·lats amb detall de la seva retolació 
associada:  

a. Smart-Cells.  
b. Caixes empiuladures. 
c. Armaris semàfors, enllumenat, reg... 
d. Equips de xarxa.  
e. Recorregut dels cables per cada pas d’arqueta. 
f. Etc.  

6. Taula amb número de sèrie de tots els elements de xarxa. 

7. Cartes d’empiuladures de fibra de cada caixa implicada al projecte. 

8. Mesures de reflectometria de tots els enllaços. 

a. Totes les fibres actives o acabades a repartidor 

b. Una fibra per cada tub lliure no utilitzat. 

9. Informació a carregar pel mantenidor i gestor de la xarxa NXM a través del contracte 
vigent del GIX, per validació final per part de l’IMI de tot el projecte: 
 

a. Carrega a plataforma APEX: 
 Creació de les noves seus amb les fotografies i característiques associades. 
 Creació del nous clients de xarxa amb totes les característiques associades. 
 Creació de nous cables amb totes les característiques associades. 
 Creació de les rutes dels serveis dels nous elements. 
 Actualització d’elements existents implicats al projecte. 

b. Actualització d’informació a altres bases de dades del IMI, tal com Excel de 
control xarxa activa, kmz de la distribució Wifi, Visio dels esquemes de xarxa 
MPLS, control de seus, base de dades fotogràfic o alta d’elements a 
manteniment del contracte GIX. 
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1 OBRA CIVIL 
 

1.1 MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS 

1.1.1 Prescripcions comunes a tots els materials 

 
Tots els equips, cables i materials que s!utilitzin a l$obra civil compliran el següent: 
 

Estaran fabricats d!acord amb les normatives vigents 
Seran de bona qualitat 
Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional 
Tindran les capacitats que s!especifiquen per a cadascun d!ells 
Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, sempre que no es 
contradiguin amb les d!aquest document 
Estaran instal·lats on s!indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o reparació, i 
l!instal·lador haurà de preveure els espais necessaris encara que no estiguin inicialment 
especificats 

 

1.1.2 Sorres i saulons 

1.1.2.1 Definició i Característiques  

 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques meteoritzades o marbres blancs i durs. 
Aquests elements s!obtindran per excavació i s!haurà de retirar prèviament la capa vegetal. 
 
Es consideren els següents tipus: 
 

Sorra de marbre blanc 
Sorra per a confecció de formigons d!origen: 

o De pedra calcària 
o De pedra granítica 

Sorra per a confecció de morters 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. La composició granulomètrica ha de ser 
adequada al seu ús i si no consta, la que estableixi explícitament la D.O. No ha de tenir argiles, 
marges o altres materials estranys. A més a més, s!ha de complir que: 
 

Contingut de pirites o d!altres sulfurs oxidables: 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul 

 
Les característiques diferenciadores de cada tipus de sorra són les que s!especifiquen en els 
següents apartats. 
 

 
I Sorra de Marbre Blanc

 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 
 

II Sorra per a la confecció de formigons
 
Reuniran les condicions prescrites a l!article 28è de l'EHE. 
 
Caldrà que siguin suficientment consistents i capaços de resistir els agents atmosfèrics sense trencar-
se o descompondre!s, per la qual cosa la seva porositat haurà de ser inferior al tres per cent (3%), 
procurant reduir al mínim les manipulacions amb els àrids després de la seva classificació i prenent 
les mesures necessàries per evitar-ne la segregació i la formació de formats deficients. 
 
Les principals característiques són: 
 

Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm 
Terrossos d!argila (UNE 7-133): <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134): 0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% 
en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP): 

o Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
o Formigó pretibat: <= 0,03% en pes 
o Ió clor total aportat per components d!un formigó no pot superar: 

- Pretibat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE 7-136): 
o Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 
o Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 

 
La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, com a mínim a cada jornada de treball. 
El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per a assolir-ho, i tindrà els mitjans per 
poder determinar-ne en obra el valor d!una manera ràpida i eficient. 
 
Hi ha dos tipus de sorra per a la confecció de formigons segons el seu origen: 
 

A Sorra de pedra granítica per a la confecció de formigons

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
Granulat gruixut 

o Granulat arrodonit: <= 1% en pes 
o Granulat matxucat no calcari: <= 1% en pes 
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Granulat fi 
o Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
o Granulat matxucat no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o a alguna 

classe específica d!exposició: <= 6% en pes 
o Granulat matxucat no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o a cap classe 

específica d!exposició: <= 10% en pes 
 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

o Per a obres en ambients I, IIa ,b o a cap classe específica d!exposició: >= 75 
o Resta de casos: >= 80 

 
Fredabilitat (UNE 83-115): <= 40 
Absorció d!aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5% 
 

B Sorra de pedra calcària per a la confecció de formigons
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

Granulat gruixut 
o Granulat arrodonit: <= 1% en pes 

Granulat fi 
o Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
o Granulat matxucat calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa, b, c, IV o alguna 

classe específica d!exposició: <= 10% en pes 
o Granulat matxucat calcari per a obres sotmeses a exposició I, IIa, b o cap classe 

específica d!exposició: <= 15% en pes 
 
Valor blau de metilè (UNE 83-130): 

Per a obres sotmeses a exposició I, IIa, b o a cap classe específica d!exposició: <= 0,6% en 
pes 
Resta de casos: <= 0,3% en pes 

 
L!àrid gros a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent de l!emmatxucament i/o trituració de 
roca de pedrera o graveres. Si els àrids procedeixen de l!emmatxucament, es rebutjarà abans 
d!aquesta operació la roca meteoritzada. En el cas que s!obtingui per trituració, la forma de les 
partícules haurà de ser aproximadament cúbica, rebutjant-ne les planes i/o allargades. Es defineix per 
partícula plana o allargada aquella que la dimensió màxima de la qual sigui major que cinc vegades la 
dimensió mínima. En qualsevol cas, l!àrid es compondrà d!elements nets, sòlids, resistents, 
d!uniformitat raonable, sense pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

 
III Sorra per a la confecció de morters

 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
 

Tamís UNE 7-050 mm Percentatge en pes que 
passa pel tamís 

Condicions 

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 <= i <= 50    
0,16 F 0 <= F <= 30    
0,08 G 0 <= G <= 15    
Altres condicions  C - D <= 50 

D - i <= 50 
C - i <= 70 

 
 
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 
 
Per assolir una dosificació adient amb la que es pugui obtenir formigons que compleixin les 
condicions que en cada cas s!exigeixen, el Contractista proposarà a la D.O. la dosificació de les 
diferents mides d!àrids a utilitzar a la composició de cada tipus de formigó, realitzant prèviament els 
corresponents assajos de Laboratori i compliment totes les prescripcions de l'EHE. 
 

1.1.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s!alterin les seves condicions. 
 

I Condicions de subministrament
 
Cada càrrega de granulat ha d!anar identificada amb un full de subministrament que ha d!estar a 
disposició de la D.O. i en el que hi constaran com a mínim les dades següents: 
 

Nom del subministrador 
Núm. de sèrie del full de subministrament 
Nom de la cantera 
Data del lliurament 
Nom del peticionari 
Tipus de granulat 
Quantitat de granulat subministrat 
Denominació del granulat(d/D) 
Identificació del lloc de subministrament 
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1.1.2.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE #Instrucción de Hormigón Estructural# 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 #Muros resistentes de fàbrica de ladrillo.# 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

1.1.3 Terrres

 

1.1.3.1 Definició 

 
Terres naturals provinents d!excavació i d!aportació. Es consideren els següents tipus: 
 

Terra sense classificar 
Terra seleccionada 
Terra adequada 
Terra tolerable 

 
I Terra sense classificar

 
La composició granulomètrica i el tipus han de ser els adequats al seu ús, i els que es defineixin a la 
partida d!obra. En el cas que no hi constés, seran els que estableixi explícitament la D.O. 
 

II Terra seleccionada
 

Descripció Valor 
Elements de mida superior a 8 cm Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 mm 
( UNE 7-050 ) 

< 25% 

Límit líquid (NLT-105/72) < 30 
Índex de plasticitat < 10 
Índex CBR (NLT-111/78) > 10 
Inflament dins de l!assaig CBR Nul 
Contingut de matèria orgànica Nul 

 

III Terra adequada
 

Descripció Valor 
Elements de mida superior a 10 cm Nul 
Límit líquid (NLT-105/72) < 40 
Densitat del Próctor normal  1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111/78) > 5 
Inflament dins de l!assaig CBR < 2% 
Contingut de matèria orgànica < 1% 

 
 

IV Terra tolerable
 

Descripció Valor 
Contingut en pes de pedres de D > 15 cm  25% 
A: Límit líquid (L.L.) < 40 
B: Límit líquid (L.L.) < 65 
Índex de plasticitat > (0,6 x L.L. - 9) 
I: Índex CBR (NLT-111/78) > 3 
Contingut de matèria orgànica < 2% 

 
 
S!haurà de complir amb la Reglamentació vigent per aquest material, en especial amb les condicions 
establertes en el vigent # Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes.# i les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA. 
 

1.1.3.2 Manipulació i emmagatzematge. 

 
En camió de trabuc i caldrà  distribuir-ho en munts uniformes a tota l!àrea de treball atenent les 
indicacions de la D.O. 
 
S!haurà de procurar estendre les terres al llarg del mateix dia i de manera que no se n!alterin les 
condicions. 
 

1.1.4 Ciments 

1.1.4.1 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. 
 
Es consideraran els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 
 

Ciments comuns (CEM) 
Ciments d!aluminat de calç (CAC/R) 
Ciments blancs (BL) 
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Ciments resistents a l!aigua de mar (MR) 
 
En el cas 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 aquests 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 capacitat de ser manipulat 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. 
 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 4 de la norma UNE 80-301. 
 

I Característiques dels ciments comuns (CEM)
 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
 
- Ciment pòrtland: CEM 
- Ciment pòrtland amb escòria : CEM II/A-S i CEM II/B-S   
- Ciment pòrtland amb fum de sílice: CEM II/A-D   
- Ciment pòrtland amb Putzolana : CEM II/A-P i CEM II/B-P   
- Ciment pòrtland amb cendres volants: CEM II/A-V i CEM II/B-V   
- Ciment pòrtland calcari: CEM II/A-L   
- Ciment pòrtland mixt: CEM II/A-M i CEM II/B-M   
- Ciment de forn alt : CEM III/A i CEM III/B    
- Ciment putzolànic: CEM IV/A i CEM IV/B     
- Ciment compost: CEM V/A    

 
A Característiques físiques

 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d!adormiment ni els additius): 

 
Designació K S D P V L 
CEM I        95-100      
CEM II/A-S 80-94 6-20     
CEM II/B-S 65-79 21-35     
CEM II/A-D 90-94  6-10    
CEM II/A-P 80-94   6-20   
CEM II/B-P 65-79   21-35   
CEM II/A-V 80-94    6-20  
CEM II/B-V 65-79    21-35  
CEM II/A-L 80-94     6-20 
CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20               
CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35             
CEM III/A   35-64 36-65     
CEM III/B   20-34 66-80     
CEM IV/A    65-89   11-35            
CEM IV/B    45-64   36-55            
CEM V/A    40-64 18-30  18-30   

 
 
(K = Clinker, S = Escòria siderúrgica, D = Fum de sílice, P = Putzolana natural, V = Cendres volants, L 
= Filler calcari) 
 

Descripció Valor 
Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 
Percentatge en massa de component 
calcari 

<= 20% 

Percentatge en massa de components 
addicionals 
("filler" o cap dels components principals 
que no siguin 
específics del seu tipus) 

<= 5% 

Percentatge en massa d!additius <= 1% 
 
 

B Característiques mecàniques i físiques
 
Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1): 
 

Classe
Resistent

Resistència inicial Resistència normal 

 2 dies 7 dies 28 dies 
32,5           >= 16,0 >= 32,5 <= 52,5 
32,5 R         >= 13,5 >= 32,5 <= 52,5 
42,5           >= 13,5 >= 42,5 <= 62,5 
42,5 R         >= 20,0 >= 42,5 <= 62,5 
52,5           >= 20,0 >= 52,5  
52,5           >= 30,0 >= 52,5  
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(R = Alta resistència inicial) 
 
Temps d!adormiment (UNE-EN 196-3): 

Inici: 
o Classe 32,5 i 42,5: >= 60 min 
o Classe 52,5: >= 45 min 

Final: <= 12 h 
 
Expansió (UNE-EN 196-3): <= 10 mm 
 

C Característiques químiques
 
Contingut de clorurs (UNE 80-217): <= 0,1% 
Les característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) es regiran per la UNE-EN 
196-2. pel cas del ciment putzolànic CEM IV ha de complir l!assaig de putzolanicitat (UNE-EN 196-5). 
 

II Característiques dels ciments d�aluminat de calç (CAC/R)
 

A Característiques químiques
 
Ciment obtingut per una barreja de materials aluminosos i calcaris. 
Clinker: 100% 
 
Resistència a la compressió: 

A les 6 h: >= 20 N/mm2 
A les 24 h: >= 40 N/mm2 

 
Temps d!adormiment: 

Inici: >= 60 min 
Final: <= 12 h 

Composició química (% en massa): 
Alúmina (Al2O3): >= 36 - <= 55 
Sulfurs (S=): <= 0,10 
Clorurs (Cl-): <= 0,10 
Àlcalis: <= 0,40 
Sulfats (SO3): <= 0,50 

 
III Característiques dels ciments blancs

 
Índex de blancor (UNE 80-117): >= 75% 
 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d!adormiment ni els additius): 

 
Denominació Tipus Clinker Addicions 
Ciment pòrtland 
blanc     

BL I 95 - 100 0 - 5 

Ciment pòrtland 
blanc    amb 
addicions             

BL II 75 - 94 6 - 25 

Ciment pòrtland 
blanc    per a 
enrajolats          

BL V 40 - 74 26 - 60 

 
 
Resistència a compressió N/mm2: 
 

Classe Resistent Resistència inicial a 2 
dies

Resistència normal  a 28 
dies

22,5     >= 22,5 <= 42,5 
42,5     >= 13,5 >= 42,5  i <= 62,5 
42,5 R   >= 20,0 >= 42,5  i <= 62,5 
52,5     >= 20,0 >= 52,5 

 
 
(R= Alta resistència inicial) 
 
Temps d!adormiment: 

Inici: 
o Classe 22,5: >= 60 min 
o Classe 42,5 i 52,5: >= 45 min 

Final: <= 12 h 
 
Expansió (UNE-EN 196-3): <= 10 mm 
 

A Característiques químiques
 
Contingut de clorurs (UNE 80-217): <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
 

Tipus Pèrdua per 
calcinació

Residu insoluble Contingut en 
sulfats (SO3) 

BL I   <= 5,00 <= 5,00 <= 4,5 
BL II   <= 4,0 
BL V   <= 3,5 
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IV Característiques dels ciments resistents a l�aigua de mar (MR)

 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
 

Tipus C3A C3A + C4AF 
CEM I           <= 5,0        <= 22,0     
CEM II           <= 8,0        <= 25,0     
CEM III/A        <= 10,0        <= 25,0     
CEM III/B             (1)               (1)          
CEM IV/A         <= 8,0        <= 25,0     
CEM IV/B         <= 10,0        <= 25,0     
CEM V/A          <= 10,0        <= 25,0     

 
 
Notes: 

El ciment CEM III/B sempre és resistent a l!aigua de mar 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

 

1.1.4.2 Condicions de Subministrament i Emmagatzematge 

 
El subministrament ha de garantir que no s!alterin les seves característiques. 
 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s!indiqui la classe i les proporcions 
nominals de tots els seus components. 
 
A l!albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

 
Si el ciment es subministra en sacs, hi han de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d!utilització 

 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d!adormiment 
- Si s!hi han incorporat additius, la informació detallada de cadascun d!ells i dels seus efectes 

 
Si el ciment es subministra en grans quantitats s!ha d!emmagatzemar en sitges. 

 
Si el ciment es subministra en sacs, s!ha 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 

 

1.1.4.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de maig, por el que s!aprova la instrucció per la Recepció de 
Ciments (RC-97). 
UNE 80-301-96 $Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.& 
 

1.1.5 Calçs 

 

1.1.5.1 Definició i Característiques del Elements. 

 
Conglomerat obtingut per calcinació de materials calcaris, composada 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. 
 
Es consideren els següents tipus: 
- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per estabilització d!esplanades 

 
Si és amarada en pasta, ha d!estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir 
una pasta de consistència adequada a l!ús al que es destini. La resta de característiques són les 
mateixes que la del calç aèria CL 90. 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d!aglomeració. 
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I Calç  aèria CL 90 per a construcció

 
Si conté additius, aquests no han d!afectar a les propietats dels morters. 
 
Les principals característiques són: 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes 
Finor de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2): 

o Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
o Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2): 
o Pastes amarades: Passa 
o Altres calçs: 

- Mètode de referència: <= 20 
- Mètode alternatiu: <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= de <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

o Pastes amarades: 45% < h < 70% 
o Altres calçs: <= 2% 

 
II Calç per estabilització d�esplanades

 
Les principals característiques són: 

Contingut de CaO + MgO: >= 90% 
Contingut de CO2: <= 5% 
Composició: 

o Calç tipus I: Calç viva d!alt contingut en calci o dolomítiques en gra 
o Calç tipus II: Calç amarada o hidratada 

Finor de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
o Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm): <= 10% 
o Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm): <= 0,0% 

Reactivitat calç tipus I amb MgO  segons UNE 80-502 
Contingut de MgO: <= 10% 
Si el contingut de MgO superés el 7% s!hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 
459-2) i el resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a "passa" en la 
UNE_ENV 459-1. 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2): 

o Calç tipus II: <= 2% 

1.1.5.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 
I Subministrament

 
Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
 
A l!albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Designació d!acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 

A l!envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d!acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Pes net 

 
II Emmagatzematge

 
Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les 
facilitades pel subministrador. 
 

1.1.5.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Catas para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones i 
criterios de conformidad." 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos." 
 

1.1.6 Lligats hidrocarbonats 

 
Els lligats hidrocarbonats es regiran segons les definicions del PG 3/75. 
 
Quan 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. 



                 
 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES IMI # AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Pàgina 9 de 74

Plec de prescripcions tècniques 

IMI (Institut Municipal d!Informàtica) 
Av. Diagonal, 220 planta 3ª. 
08018 Barcelona 
Tel. 93 291 81  

 
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. 
 
Es consideren els següents tipus: 
 
- Emulsions bituminoses 

o Aniònica 
o Catiònica 
o Polimèrica 

 
L!emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d!un lligant 
hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 

 
- Betum asfàltic 

 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d!hidrocarburs 
naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking& 

 
- Betum fluïdificat per a recs d!imprimació 

 
- Betum fluxat 

 
El betum fluïdificat i el betum fluxat són lligats hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a 
un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destil·lació del 
petroli i del quitrà respectivament. 

 
- Quitrà 

 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut 
obtingut a la destil·lació destructiva del carbó a altes temperatures. 

 

1.1.6.1 Definició i Característiques dels elements 

 
I Emulsió bituminosa aniònica

 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l!aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l!emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d!emmagatzemar-la. A més a més, ha de 
complir: 
 
- Tamisat retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10% 
- Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60% 
- Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa 
- Assaig amb el residu de destil·lació: 

o Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 
o Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 

 
II Emulsió bituminosa aniònica EAL 2 o emulsió bituminosa catiònica ECL 2

 
Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2% 
 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la D.O. prèvia 
comprovació de la seva idoneïtat per l!ús al que estan destinades. 
 

III Emulsió bituminosa catiònica
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l!emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d!emmagatzemar-la. A més a més, ha de 
complir: 
 

Tamisat retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 
Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 

 
IV Emulsió bituminosa tipus ED

 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l!aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l!emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d!emmagatzemar-la. A més a més, ha de 
complir: 
 

Característiques de l!emulsió: 
Densitat relativa a 25°C: 0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d!aigua: 40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes: 45 - 60% 
Contingut de cendres: 5 - 30% 
Enduriment: <= 24h 
Característiques del residu sec: 
Escalfament a 100°C: No hi haurà guerxament, degoteig ni formació de bombolles 
Flexibilitat a 0°C: No hi haurà clivellaments, escales ni pèrdua d!adhesivitat 
Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir 
Resistència a l!aigua: No s!han de formar bombolles ni reemulsificació 

 
Les característiques anteriors s!han de determinar segons la UNE 104-281. 
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V Betum asfàltic

 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d!aigua, de manera que no 
formi escuma a l!escalfar-lo a la temperatura d!ús. Ha de tenir una temperatura homogènia, ser 
consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies 
minerals dels granulats, siguin seques o humides. A més a més, ha de complir: 
 

Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
Contingut d!aigua (NLT 123): <= 0,2% 

 
VI Betum fluïdificat per a regs d�imprimació: 

 
Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a l!escalfar-lo a la 
temperatura d'utilització. No ha de tenir símptomes de coagulació. La denominació del tipus de betum 
fluïdificat per a recs de imprimació serà FM-100. A més a més, les característiques físiques del betum 
fluïdificat han de complir: 
 

Punt d!inflamació (NLT 136): >=38ºC 
Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150 
Destil·lació (NLT 134): 
Per 225ºC: <=25% 
Per 260ºC: 40%<=D<=70% 
Per 316ºC: 75%<=R<=93% 
Residus de la destil·lació a 360ºC: 50%<=R<=60% 
Contingut d!aigua en volum: <=0,2% 
Assajos sobre el residu de destil·lació: 
Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

 
VII Betum fluxat

 
Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a l!escalfar-lo a la 
temperatura d'utilització. No han de tenir símptomes de coagulació. A més a més, les característiques 
físiques han de ser: 
 

Punt d!inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191): <= 2% 
Assajos sobre el residu de destil·lació: 
Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 

 
VIII Quitrà

 
Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a l!escalfar-lo a la 
temperatura d!utilització. A més a més, ha de complir: 
 

Contingut d!aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5% 
Índex d!escuma (NLT 193): <= 8 

 

1.1.6.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 
I Emulsió bituminosa tipus ED

 
A Subministrament

 
En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S!indicarà el producte que 
contenen. 
 

B Emmagatzematge
 

En el seu envàs i en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l!envàs 
tancat hermèticament. 
 

II Emulsions bituminoses aniòniques o catiòniques:
 

A Subministrament
 
En bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d!estar constituïts per una virolla d!una sola 
peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els fets 
servir anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de 
calefacció. Si han contingut altres líquids hauran d!estar completament netes abans de la càrrega. Les 
cisternes disposaran d!un element adequat per a prendre mostres. 
 
El subministrat en grans quantitats ha de ser en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat 
per a prendre mostres. 
 

B Emmagatzematge
 
Els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de 
motors, focs o altres fonts de calor. 
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III Betums asfàltics

 
A Subministrament

 
En camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a 
llocs visibles. 
 

B Emmagatzematge
 
En tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han 
d!estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
 

IV Betums fluïdificats per a regs d�imprimació, betums fluxats o quitrà
 

A Subministrament
 
En bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d!estar constituïts per una virolla d!una sola 
peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a 
transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La 
resta de betums i quitrans s!ha de transportar en cisternes calefactades i equipades de termòmetres 
de control de la temperatura situats a llocs visibles. 
 
El subministrat en grans quantitats ha de ser en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una 
vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d!estar calorifugats. 
 

B Emmagatzematge
 
Els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de 
motors, focs o altres fonts de calor. Si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a 
valors propers al punt d*inflamació del producte, s!haurà d!extremar la vigilància i actuar en 
conseqüència. 
 

1.1.6.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
I Emulsió bituminosa tipus ED

NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma bàsica 
de la edificación NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos i bituminosos modificados. Emulsiones 
asfàlticas.

 
Emulsió bituminosa catiònica o aniònica, betum o quitrà
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras i puentes. 
* PG 3/75 MOD Orden de 21 d�enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras i puentes. 
* PG 3/75 MOD 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras i puentes. 
* PG 3/75 MOD 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras i puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidràulicos i ligantes hidrocarbonados. 
 

1.1.7 Aigua per a formigons 

 
L!aigua que s!hagi d!utilitzar en la fabricació de morters i formigons, així com en rentats de sorra, 
pedres i fàbriques, haurà de complir les condicions imposades a l!article 27è de l'EHE. 
 

1.1.8 Formigons estructurals 

 

1.1.8.1 Definició i Característiques 

 
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. 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d!estar 
d!acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
Abans de començar les obres el Tècnic Titulat Director de l!Obra fixarà les proporcions i mides dels 
àrids a barrejar per aconseguir la corba granulomètrica òptima i la capacitat més adient del formigó, 
adoptant una classificació de tres (3) mides d!àrids. 
 
Es realitzarà un formigó de prova determinant la seva consistència i resistències a la compressió als 
set (7) i vint-i-vuit (28) dies, així com el seu coeficient de permeabilitat i el seu pes específic. Si els 
resultats compleixen les especificacions contingudes en aquest Document d!Especificacions 
Tècniques i, un cop validat per la D.O., la dosificació pot donar-se com a bona, sense perjudici que en 
el transcurs de l!obra la dosificació es modifiqui d!acord amb els resultats que es vagin obtenint del 
trencament de les provetes fabricades durant l!execució. 
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La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i se 
n!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 pels formigons designats per propietats 
Contingut de ciment expressat en kg/m3, pels formigons designats per dosificació 
La indicació de l!ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretibat 

 
La designació per propietats es farà d!acord amb el format: T-R/C/TM/A on: 

T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretibat 
R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluïda, 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 barreja 
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 és 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 en la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d!aportar seran especificades abans del inici  del 
subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l!article 37.2.3 de la norma EHE. 
 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.O. pot autoritzar-ne l!ús de 
cendres volants o fum de sílice. 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l!art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l!anàlisi a l!abast de la D.O., o disposarà 
d!un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d!un país membre de la 
CEE. 
 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 
En cap cas la proporció en pes de l!additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

 
Tipus de ciment: 

Formigó en massa: Ciments comuns (UNE 80-301), Ciments per a usos especials (UNE 
80-307) 
Formigó armat : Ciments comuns (UNE 80-301) 
Formigó pretibat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
Es consideren inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l!aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
 
El contingut mínim de ciment ha d!estar d!acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d!exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d!exposició 
més favorable ha de ser: 

Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
Obres de formigó pretibat: >= 275 kg/m3 
A totes les obres: <= 400 kg/m3 

 
La relació aigua/ciment ha d!estar d!acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d!exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d!exposició més 
favorable ha de ser: 

Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3 
Formigó armat: <= 0,65 kg/m3 
Formigó pretibat: <= 0,60 kg/m3 

 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

Consistència seca: 0 - 2 cm 
Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
Consistència tova: 6 - 9 cm 
Consistència fluïda: 10-15 cm 

 
El ió clor total aportat pels components d!un formigó no pot excedir: 

Pretibat: <= 0,2% pes del ciment 
Armat: <= 0,4% pes del ciment 
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 

 
Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca: Nul 
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
Consistència fluida: ± 2 cm 
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Llevat d!indicació en contra de la D.O., s!utilitzaran els següents tipus de formigons als casos que 
s!indiquen a continuació:  

Formigó amb fck=175 Kg/cm2 :Formigó de neteja, anivellament sota fonaments i soleres, 
emmotllament de formes que no tinguin caràcter estructural, capa base i anivellament en la 
reposició de ferms flexibles 
HM 20/P/20/II: Elements de formigó en massa 
HA 25/P/20/II: Elements de formigó armat 

 

1.1.8.2 Impermeabilitat del formigó 

 
Tots els elements que continguin aigua, han d!estar projectats de manera que l!amplitud de les 
fissures no assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d!acord  amb la instrucció del 
M.O.P.T.M.A., aquests elements seran estancs. 
 
Per tal d!assegurar l!estanquitat, la posada a l!obra del formigó, es realitzarà amb tota cura evitant la 
formació de nius, i vibrant la massa durant el temps necessari per tal d!aconseguir-ne un nivell de 
compactat elevat. 
 
Es recomana que durant l!amassament del formigó s!afegeixi un airejant plastificant que millori la seva 
treballabilitat i permeti la inclusió d'entre un 2 i el 3% d!aire. 
 

1.1.8.3 Condicions de subministraments i emmagatzematge 

 
I 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 prohibida l!addició de qualsevol quantitat d!aigua o d!altres substàncies que 
puguin alterar-ne la composició original. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

Nom de la central que ha elaborat el formigó 
Número de sèrie del full de subministrament 
Data de lliurament 
Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
Especificacions del formigó: 
Resistència característica 
Formigons designats per propietats: 
Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
Formigons designats per dosificació: 
Contingut de ciment per m3 
Tipus d!ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

 
Tipus, classe i marca del ciment 
Grandària màxima del granulat 
Consistència 
Tipus d!additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

Designació específica del lloc de subministrament 
Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

Hora límit d!ús del formigó 
 

II Emmagatzematge
 
No és pot emmagatzemar. 
 

1.1.8.4 Normativa de Compliment Obligatori 

 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

1.1.9 Acer 

 

1.1.9.1 Definició de les característiques dels elements. 

 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. 
 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir les següents característiques. 

Per a barres d!acer B400: 
Di 10 D 
Per a barres d!acer B500: 
Si D  25 mm: Di  10 D 
Si D > 25 mm: Di  12 D 
Per a barres d!acer B600: 
Si D  12 mm: Di  10 D 
Si 12mm < D  25mm: Di  11D 
Si D > 25mm: Di  12D 
Per la resta d!acers Di (2Fyk/3 Fck) x D, podent-lo reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el 
recobriment lateral de la barra doblegada és > 2 D. 

On:  
Fyk, límit elàstic de l!acer 
Fck, resistència de projecte del formigó 
D, diàmetre nominal de la barra. 
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Pel cas dels estreps, aquest diàmetre interior de doblegament (Di), ha de ser  3cm, i s!haurà de 
complir la relació del quadre següent: 
 

VALOR D VALOR Di 
 B400 B500 B600 
D  12 mm  2,5 D .  3 D  4 D 
12 mm < D  16mm .  3 D  4 D  5 D 
16 mm < D  25mm  4 D  5 D  6 D 
D > 25mm  5 D  6 D  7 D 

 
 
Per l!execució de les Unitats d'Obra relatives a l!armat s!hauran de fer les operacions que a 
continuació es llisten: 
 

Preparació de la zona de treball 
Tallat, doblegat i preparació de l!armadura 
Neteja de les armadures 
Preparació del fons de l!encofrat i estesa del formigó de neteja 
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 

 

1.1.9.2 Condicions generals 

 
Les barres d!acer de les armadures no podran tenir esquerdes ni fissures, i tindran una secció 
equivalent no inferior al 95% de la secció nominal. 
 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures seguiran les indicacions de la 
D.O. En general, estaran netes, sense òxid no adherent, pintura, greix ni d!altres substàncies 
perjudicials. 
 
Caldrà que els empalmaments siguin els que consten al projecte aprovat per la D.O., no se!n 
permetrà cap altre sense autorització de la D.O. Així mateix, serà permesa l'elaboració de la ferralla 
mitjançant soldadura sempre que es faci amb les garanties i normes necessàries per la seva bona 
execució. Queda prohibit fer empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l!armadura i fer la subjecció dels estreps amb les barres principals que hauran de fer-se, en aquest 
darrer cas, mitjançant un lligat simple. 
 
Les solapes no tindran ni ganxos ni potes i s!hauran de soldar les dues bandes de la generatriu en 
una longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més grossa. 
 
Serà necessari que les armadures estiguin subjectes entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i vibrat del formigó. Per altra banda, caldrà subjectar les 
armadures a l!engraellat dels fonaments. En qualsevol cas, caldrà l!aprovació per part de la D.O de la 
disposició de les armadures abans de començar el formigonat,. 

 
Altres paràmetres són: 

Distància lliure armadura - parament d!acord a l'article 8.2.2 de la norma EHE 
(recobriment)  D màxim  0,80 granulat màxim 
Distància lliure barra doblegada # parament  2 D 
Valors d$L en posició d'adherència bona: 
L = m x D x D  Fyk x D / 200  15 cm 

(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 
Valors de L en posició d'adherència deficient: 
L = 1,4 x m x D x D  Fyk x D / 140 

(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 
Valors d$m d!acord a la EHE vigent en el moment de la realització de l!obra. 

 
Toleràncies d'execució: 
Llargària d'ancoratge: Nul·la (mínima l'establerta). 
Llargària de la solapa: Nul·la (mínima l'establerta). 
Distància lliure armadura # parament: Nul·la (mínima l'establerta). 

Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius). 
 

1.1.9.3 Barres corrugades 

 
Es permetrà col·locar en contacte com a màxim tres barres de l'armadura principal. Pel cas que no hi 
hagi empalmaments, la peça estigui formigonada en posició vertical i la zona sigui la de solapa, se!n 
permetrà fins a quatre. 
 
En qualsevol cas, el diàmetre equivalent del grup de les barres no haurà de ser superior als 50 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 66.6.3 de l'EHE, i en el 
cas de fer-se per soldadura amb armadures de diàmetre superior a 25mm, no poden fer-se amb 
cordons longitudinals  
 
Les diferents distàncies, seccions i llargàries han de complir: 
 

Distància lliure entre barres d!armadures principals amb armadures de diàmetre superior a 
25 mm  D màxim, i   1,25 granulat màxim i  20 mm. 
Distància entre els centres de les barres empalmades, segons la direcció de l'armadura  
longitud d'ancoratge (L). 
Distància entre barres empalmades per solapa  4 D. 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ha de complir totes les 
condicions següents: 
 4 D 
 D màxim 
 20 mm 
 1,25 granulat màxim. 
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Secció de l'armadura transversal (At): 
Si Bl  50%: At  Dmàx / 3. 
Si Bl > 50%: At  2 x Dmàx / 3. 
On Bl = % de barres solapades en la mateixa secció i Dmàx = Secció de la barra solapada 
de diàmetre més gran. 

 
Llargària d'ancoratge en prolongació recta  L. 
Llargària d'ancoratge en pota normal segons la norma EHE: 
 0,7 L 

10 x D x 15 cm. 
L i D en cm. 

 
Llargària de la solapa  a L. 

 

1.1.9.4 Malla electrosoldada 

 
Llargària de l!ancoratge: L x As / As real ha de complir, com a mínim: 

 0,3 L 
 10 D 
 15 cm 

 
Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real ha de 
complir, com a mínim: 

 0,3 L 
 10 D 
 15 cm 

 
Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L ha de complir, com a mínim: 

 0,3 L 
 15 D 
 20 cm 

 
Llargària de la solapa transversal en malles superposades: 

Si D  6 mm:   150 mm (mínim una trama) 
Si 6 mm < D  8,5 mm:   250 mm (mínim dues trames) 
Si 8,5 mm < D  12 mm:   400 mm (mínim dues trames) 

 

1.1.10  Acer en malles electrosoldades 

1.1.10.1 Definició de les característiques dels elements 

 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades per elements de formigó armat o 
d!altres usos. 

 
En el diàmetre interior del doblegament (Di) en cap cas hi han d!aparèixer principis de fissuració i les 
barres hauran de complir: 

Di  10D 
Di  (2Fyk/3Fck) x D, podent-lo reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral 
de la barra doblegada és > 2D. 

Essent: 
Fyk, límit elàstic de l!acer 
Fck, resistència de projecte del formigó 

 

1.1.11 Morters sense additius 

 

1.1.11.1 Definició i Característiques  

 
Barreja feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
Ciment utilitzat: 

Morter de ciment blanc: BL I/42,5 
Altres: CEM I/32,5 

 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 

1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2 
1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2 
1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2 
1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2 

 
En els morters per fàbriques, la consistència ha de ser de 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el 
con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa  (NBE FL/90). 
Es pastaran de forma que s'obtingui una barreja homogènia i sense segregacions. 
 

1.1.11.2 Condicions d!Execució i d!Utilització 

 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient haurà d!estar compresa entre 5°C i 
40°C. La formigonera haurà d!estar neta abans de l'elaboració del morter. No s'han de barrejar 
morters de composició diferent. S'ha d'aplicar abans que passin 2 hores des de la pastada. 
 

1.1.11.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
NBE-FL/90 "Norma Bàsica de la Edificación. Muros Resistentes de Fàbrica de Ladrillo. 
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1.1.12 Estrebades i apuntalaments 

 

1.1.12.1 Definició i condicions de les partides d!obra executades 

 
Col·locació d!elements d!apuntalament i d!estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 
10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
 
Es consideren els elements següents: 
 

Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol alçada 
Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada 
Apuntalament i estrebada de túnel 

 
L!execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

Preparació de la zona de treball 
Excavació de l'element 

Col·locació de l'apuntalament i l'estrebada 
 

1.1.12.2 Condicions generals 

 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada hauran de ser les que determini 
la D.O. 
 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments per tal d!aconseguir una forta compressió de les terres i, en acabar la jornada, 
quedant-se estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
 

1.1.12.3 Condicions del procés d!execució 

 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a les indicacions de la 
D.O. 
 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix 
utilitzant plataformes suspeses. 
 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d!igual 
alçada a la distància entre travesses més 30 cm. 
 
Durant els treballs s'ha de posar màxima atenció en garantir la seguretat del personal sense que 
quedin a l!acabament de la jornada parts inestables sense estrebar. 

 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després 
de pluges, nevades o gelades, i reforçar-se en cas necessari. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i posar-ho en coneixement de la D.O. 
 

1.1.13 Encofrats 

 

1.1.13.1 Definició i condicions de les partides d!obra executades 

 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el 
formigó vist o per revestir. 
 
L'execució inclourà 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 arriostrament 
Aplomat i anivellament de l!encofrat 
Disposició d!obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, d!acord a les indicacions 
de la D.O. 
Humectació de l'encofrat, si fos de fusta 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en disposició de suportar els esforços 

 

1.1.13.2 Condicions generals 

 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígides i resistents per 
suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions estàtiques i dinàmiques que en 
comporta el formigonament. 
 
L!interior de l!encofrat ha d!estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La D.O. ha d!autoritzar la col·locació d'aquests productes abans de la seva aplicació. Caldrà 
que el desencofrant no impedeixi la posterior aplicació de revestiment. 
 
Així mateix, caldrà que l!encofrat sigui suficientment estanc com per impedir una pèrdua apreciable de 
pasta entre les juntes, essent necessari netejar el fons de l!encofrat abans de començar a formigonar. 
 
Caldrà un muntatge que permeti un desencofrat fàcil sense xocs ni sotragades, i marcar l!alçada 
màxima de formigonat, essent necessària, abans de començar a formigonar, l!aprovació per part de la 
D.O. 
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Els puntals de suport de l!encofrat estaran degudament travats en tots dos sentits, i s!adoptaran les 
mesures oportunes per tal que els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
 
Abans de formigonar s!haurà de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i 
la solidesa del conjunt, sense transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
 
El desencofrat de elements verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se al cap de tres dies de 
formigonada la peça, només si durant aquest interval no hi ha hagut temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
 
En qualsevol cas la D.O. podrà reduir el termini anterior quan ho consideri oportú, i/o prendre les 
mesures necessàries per tal d!evitar perjudicis que puguin derivar fissures prematures de gran 
envergadura. 
 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, s'hauran de retirar i/o tallar al 
ras del parament. 
 
Si s!utilitzen taulers de fusta, les juntes entre aquests no han de permetre fugir pasta durant el 
formigonat. Per evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat: 
 

Moviments locals de l'encofrat:  5 mm. 
Moviments del conjunt (L= llum):  L/1000. 

 
Toleràncies gràfiques: 

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

 
Si cal pretibar algun element, abans del tibat s'han de retirar els elements dels encofrats i qualsevol 
altre element que no sigui part de l'estructura. 
 
Si entre la realització de l'encofrat i del formigonat passen més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 
total de l'encofrat. 
 
Pel 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. 
 

I Elements verticals
 
Per a facilitar la neteja del fons de l!encofrat s!hi faran obertures provisionals a la part inferior. 
 
Caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació 
del formigó. Aquestes obertures tindran un distanciament vertical i horitzontal no més gran d'un metre. 
Es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 

 
II 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 tal que, una vegada desencofrat i carregat l'element, conservi una lleugera 
concavitat a la intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 

III Sostres i lloses d�estructures
 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa 
d'acord amb els criteris següents: 
 

Forats de  1,00 m2: No es dedueixen 
Forats de superfície > 1,00 m2: Es dedueix el 100%. 

 
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels 
forats. 
 

1.1.14 Peces rectes de formigó amb rigola per a vorades 

 

1.1.14.1 Definició i Característiques dels Elements 

 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 
a les superfícies exteriors a les que delimita. 
 
Es consideren els tipus següents: 

Monocapa: peça formada per un sol tipus de formigó en massa 
Doble capa: peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa 
d'acabat de morter de ciment, en les seves cares vistes 

 
Es consideren les formes següents: 

Recte 
Corba 
Recte amb rigola 
Per a guals 

 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. Les cares vistes han de ser 
planes i les arestes exteriors arrodonides. En les peces de doble capa, la cara vista ha d'estar 
completament unida al formigó del nucli. La peça no ha de tenir esquerdes ni deformacions a les 
arestes. 
 
En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No s'admet 
l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 
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Llargària: 

Peça recta :  100 cm 
Peça recta amb rigola:  100-50 cm 
Peça corba:  78 cm 
Peça en escaire:  50 cm 

 
Resistència a la compressió: >= 400 kg/cm2 
 
Resistència a la flexió: 

Classe R3,5: 
Valor mitjà: >= 3,5 N/mm2 
Valor unitari: >= 2,8 N/mm2 
Classe R5: 
Valor mitjà: >= 5,0 N/mm2 
Valor unitari: >= 4,0 N/mm2 
Classe R6: 
Valor mitjà: >= 6,0 N/mm2 
Valor unitari: >= 4,8 N/mm2 

 
Resistència al desgast: <= 23 mm 
 
Absorció d'aigua % en massa: 

Valor mitjà: <= 9,0% 
Valor unitari: <= 11,0% 

 
Gelabilitat: Inherent a ± 20°C 
 
Toleràncies: 

Llargària: 
Peça recta : ± 5 mm 
Peça corba o en escaire : ± 10 mm 
Amplària: ± 3 mm 
Alçària: ± 5 mm 
Conicitat i guerxament : <= 5 mm 

 
Les característiques de dimensions, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 

1.1.14.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 
cares no vistes: 

Nom del fabricant 
Ús i secció normalitzada 
Classe 
Data de fabricació 

Període en dies, a partir del qual el fabricant garanteix la resistència. 

 

1.1.14.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras i Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, 
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 
139 del 11-6-2002). 
UNE 127-025-99 Bordillos prefabricados de hormigón. 
 

1.1.15 Panots 

 

1.1.15.1 Definició i Característiques 

 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació de 
voreres.  
 
Les peces poden ser monocapa, formades per una capa vista de morter, o bicapa formades per una 
capa vista i una altra de base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes rectes 
a la cara plana han de ser rectes. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. No 
pot tenir esquerdes ni cap altre defecte. 
 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista: >= 4 mm 
Resistència a flexió: 

Valor mig: >= 4,0 MPa 
Valor individual: >= 3,2 MPa 

Resistència al desgast per abrasió:  <= 21 mm 
Absorció d'aigua: < 6% 
Toleràncies: 

Gruix: 
Gruix < 40 mm: ± 2 mm 
Gruix >= 40 mm: ± 3 mm 
Llargària: ± 1,2 mm 
Planor: ± 0,3% de la diagonal 

 
Les característiques de dimensions, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-023 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
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1.1.15.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 
I Subministrament

 
Empaquetats sobre palets. 
 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

Identificació del fabricant 
Identificació del producte: panot de formigó, format, model 
Nom de la norma 
Data de fabricació 

 
II Emmagatzematge

 
En llocs protegits contra els impactes. 
 

1.1.15.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
* UNE 127-023-99 EXP Losetas de hormigón. 
 

1.1.16 Mescles bituminoses en calent 

 

1.1.16.1 Definició i Característiques dels elements 

 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a 
l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
 
Es consideren totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 
 
Els granulats estaran nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries 
estranyes. 
 

I Granulat gros
 
Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. Ha de procedir de la trituració de pedra de 
pedrera o granulat natural. Altres característiques són: 
 

Coeficient de neteja (NLT-172): < 0,5 
Adhesivitat per a barreja oberta o porosa: 

o Immersió en aigua (NLT-166): > 95% de granulat totalment envoltat 
Característiques del granulat per a barreja densa, semidensa o grossa: 

o Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162): <= 25% 

 
II Granulat fi

 
Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. El granulat fi pot 
procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural o, en part, de sorres naturals. El 
material que es trituri per l!obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides pel granulat 
gros. L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 
 

Índex d'adhesivitat (NLT-355): > 4 
Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162): <= 25% 

 
El granulat fi per a barreges poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 
mm UNE 7-050. 
 

III Pols mineral o filler
 
Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels 
ciclons de la central de fabricació, o aportar-se la barreja per separat. Si la totalitat del pols mineral és 
d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la 
massa de la barreja. 
 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits marcats a la NLT-151 
 
A més a més, s!ha de complir: 
 

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180): < 0,6 

 
IV Lligant hidrocarbonat

 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, 
oxigenació o "cracking&. Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 
d'aigua, de manera que no formi espuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
 
Tanmateix, s!ha d!adherir amb les superfícies minerals dels granulats, tan si són seques com 
humides. 
 
A més a més, s!ha de complir que: 
 

Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2% 
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V Barreja bituminosa

 
La barreja s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 
 
Toleràncies: 

Granulometria (inclosa la pols mineral): 
o Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 

- Mescles no poroses: ± 3% de la massa total de granulats 
- Mescles poroses: ± 2% de la massa total de granulats 

o Tamís 0,08 (UNE 7-050): ± 1% de la massa total de granulats 
o Lligant hidrocarbonat: ± 0,3% de la massa total de granulats 

 

1.1.16.2 Condicions de subministrament i Emmagatzematge 

 
La barreja s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per evitar 
l!adherència de la barreja. 
 
Durant el transport s'ha de protegir la barreja amb lones o altres cobertes, per tal d'evitar el 
refredament. 
 
La barreja s'ha d'aplicar immediatament i, per tant, no hi ha emmagatzematge 
 

1.1.16.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras i Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, 
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 
139 del 11-6-2002). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
 

1.1.17 Tubs de Polietile 

 

1.1.17.1 Característiques generals 

 
Es consideren els següents tipus de tubs: 

Tubs de material lliure d'halògens 
Tubs o tritubs de polietilè de dues capes, corrugada l$exterior i llisa l�interior, d�alta densitat 
Tubs d�alta densitat de doble paret 

 
Han de ser dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres. El diàmetre 
interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
 
Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 
 

1.1.17.2 Tubs de Polietilè d�Alta Densitat i tritubs 

 
Els conductes estaran extrussionats amb polietilè verge d�alta densitat (PEAD), admetent l'ús 
d'additius distribuïts homogèniament del tipus i continguts que s�anomenen a continuació: 

Estabilitzador ultravioleta en proporció inferior al 0,2% 
Antioxidant en proporció inferior al 0,1% (UNE 53-151) 
Colorant en proporció inferior a l$1% 

 
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 
 
La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53-375 no haurà de superar el 
valor de la microfotografia 5 i la mitjana en 6 mostres no superarà el valor 4. 
 
Els tritubs, estaran formats per tres tubs d�iguals dimensions units entre si mitjançant una membrana 
fabricada a la vegada que el tub. Els tres tubs estaran disposats paral·lelament en un pla, i no 
s�admetran manipulacions posteriors per conformar el tritub. 
 
Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i fonamentalment 
la interior dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres defectes. 
No s'admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d'uniformitat en el color o qualsevol altre 
defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
Els extrems dels tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular al eix del tub i els seus 
extrems es deixaran nets, sense retalls ni rebaves.    
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Els tubs hauran de complir les especificacions següents: 
 

Densitat > 0.945 gr/cm3  UNE 53020 o 
ISO1183 

Resistència a tracció > 200 kg/cm2 UNE 53133-82 
Resistència a l'enfonsament >1800 kpa recp. 95% 2,5 mi ASTM 

2412 
Allargament al trencament mínim 350% 
Resistència a tracció després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen 
Allargament trencament després 
envelliment 

(48h/100ºC) 80% segons origen 

Índex  de fluïdesa 0.40 gr/10 min UNE 53200 o ISO 
1133 

Temperatura de Vicat 1 kg ºC >110ºC UNE 53118 
Conductivitat tèrmica (kcal/mºC) 0.35 
Retracció (mm/mºC) 0.2 
Estanquitat sense pèrdues 3.6 kg/cm2 1min. UNE 53133 

 
 

I Característiques mecàniques
 

A Resistència a la tensió longitudinal i a l�allargament
 
Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació. Per tant, una fracció 
de conducte s�estirarà per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant 
aquest procés el conducte no ha d�estirar-se més d�una certa longitud. Quan es retira la tensió, el 
conducte ha de tornar a la seva longitud original. 
 
Amb una força aplicada als extrems d�una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l�elongació no ha de 
superar 15 mm en una distància de 500 mm. 
 
Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l$increment de distància del punt anterior no ha de superar 
els 5 mm. 
 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 

B Resistència a l�aixafament
 
La funció del conducte és ser una protecció pel cable. Per tant, ha de ser dur i resistir una certa força 
compressora o esclafadora. 
 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 
 
La resistència a la impacte serà superior a 1800 Kpa. 
 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 

C Impacte a baixa temperatura
 
Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç 
d�aguantar la caiguda lliure d�una certa càrrega existent. Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura 
per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 
 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 
 
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a #20ºC durant una 
hora. 
 
Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o 
esquerda la caiguda des de 1,5 metres d�alçada d�un pes de 4 Kg. 
 

D Reversió per calor
 
Quan el conducte és sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció 
és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una 
determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 
 
El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1?2. 
 
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 
 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
 
Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 
 

E Fregament extern
 
Quan un conducte s�instal·la mitjançant un sistema manual d$instal·lació, existeix una relació de 
fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el 
conducte principal i el subconducte. 
 
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. condicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 
 
Es posarà una part de 425 mm de PVC de conducte principal com a pla inclinat i partint d�una posició 
horitzontal es determinarà l�angle necessari perquè cada mostra comenci a baixar per aquest pla per 
la seva força de gravetat. 
 
Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir de 
la fórmula: 
 
Coeficient de fregament = tan (angle suspès). 
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F Fregament intern

 
La longitud i facilitat amb què un cable pot ser instal·lat a través d�un conducte ve determinat per les 
propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a 
utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de 
fregament intern del conducte. 
 
Es calcularà seguint la norma Bellnucli TR-TSY-000356 i la Bellnucli TA-NWT-000356. 
 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense 
lubricar serà inferior a 0,1. 
 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d�estesa de 
cable serà inferior a 0,056. 
  

G Resistència ambiental
 
El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació i posteriorment, ha de 
suportar l�atac medi ambiental que el rodeja. 
 
Es calcularà sobre una mostra d$1 metre de longitud, que es submergirà en una solució al 10% 
Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 
 
Una vegada extreta la mostra de la solució no podrà oferir signes de trencament o esquerdes. 
 
La vida útil ha de ser de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant 
intern tipus Silinucli tingui també aquesta vida útil. 
 

H Memòria de bobinat
 
Quan el conducte es desenrotlla d�una bobina o d�un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia recta 
i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 
 
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 
 

I Radi de curvatura mínim
 
El radi de curvatura mínim serà 10 vegades el diàmetre extern. 
 

II Característiques elèctriques
 
La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40, segons la norma UNE 53-030. 
 
La resistivitat transversal (ohms * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-032.  
 

III Característiques químiques
 
Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, 
etc.), no essent conductors d�electricitat. 

 
IV Formació del tub

 
El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) 
permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del 
conducte. Aquesta capa o lubricant sòlid estarà distribuït uniformement en tot l�interior del tub tant en 
secció transversal com longitudinal. 
 

V Dimensió i tolerància
 
Els tubs tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm. Per tant, el diàmetre interior serà 
de 34 mm. 
 

A Diàmetre exterior
 
Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 
 
El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistants de la 
circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 
 

B Espessor de la paret
 
L�espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 
 
L�espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistants al voltant de la 
circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat. Aquesta mesura inclourà la capa 
interior de lubricant sòlid del conducte. 
 

C Ovalitat
 
L�ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà el següent valor segons els grossors de la 
paret: 
 

3% per conductes de paret de 3 mm d�espessor. 
 

VI Fabricació
 

A Conducte
 
El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà 
circular amb un espessor de paret uniforme. 
 
Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les 
formes del tub, i no s�admetran manipulacions posteriors amb el fi d�aconseguir-les. 
 
Els tubs estaran exempts d�esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les 
superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d�ondulacions i altres defectes. 
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No s�admetrà als tubs, porus, taques, falta d�uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat 
que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
 
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de 
la Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 
 

B Corda d�arrossegament
 
Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d�una corda al seu interior de 
polietilè/poliester per la posterior estesa del fil guia a la interior del tub. La corda s�inserirà al tub en el 
moment en què aquest sigui fabricat. 
 
La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en què sigui 
introduïda. Igualment aquesta corda s�inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 
 

C Longituds de subministrament
 
La planta de producció haurà d�estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de 
fins 4000 metres si es requereix. 
 

D Temperatura de bobinat
 
La temperatura de la paret exterior del tub mesurada a la línia de producció abans de que aquest tub 
es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 
 

E Laboratori de control de qualitat
 
Totes les plantes disposaran d�un laboratori equipat amb l$instrumental necessari per realitzar totes 
les proves especificades. 
 
 

VII Empaquetat
 
El conducte es subministrarà en bobines de forma que assegurin el seu correcte apilament. Cadascun 
dels  conductes d�una bobina no contindrà unions o juntes. Els extrems del conducte es segellaran 
amb taps per impedir l�entrada d�aigua o altres materials i, a més a més, per mantenir al seu interior la 
corda d�arrossegament. Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l�aigua amb el següent contingut: 
 

Nom del fabricant 
Codi de producte 
Longitud en metres 
Pes total de la bobina i del conducte en quilograms 
Altres dades especificades 

 
VIII Qualitat i control de fabricació

 
Haurà de realitzar-se un control de fabricació de producció, verificant aspecte i dimensions del mateix 
i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si la mostra 

és rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel proveïdor abans d�un 
2n examen per part del client.  
 
Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: perforacions, 
aspreses, etc. Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. Direcció 
d�obre podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment de les 
especificacions anteriors a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 
 

1.1.17.3 Tubs de Polietilè d�alta densitat de doble paret 

 
Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior 
corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament cables. 
 
La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat (PEAD). La paret interna podrà ser de 
polietilè d'alta o baixa densitat (PEBD), prèvia aprovació de la D.O., en funció del subministrament en 
barres o en rotllo.  
 
Els diàmetre mínims per als tubs seran: 
 

Diàmetre Nominal (DN): 125 mm. 
Diàmetre Extern (tolerància del +1,8 %):125 mm. 
Diàmetre Interior (tolerància del +2 %):107 mm. 
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Les característiques dels conductes hauran de complir: 
 

 Norma
ASTM

Norma
DIN

Unitat PEBD PEAD 

Característiques físiques      
Densitat D1505 53479 gr/cm3 </=0.925 >0.945 

Índex fluïdesa D1238 
53735 
ISO 
1133 

gr/10 min <0.6 <0.6 

Contingut cendra  
ISO 
3451 

 Nul Nul 

O.I.T.   min >10 >10 
Característiques 
mecàniques

     

Càrrega d'aixafament 
deformació màx. 5% 
(UNE-EN 50086-2-4) 

  N  
>450 
 

Càrrega trencament a 
tracció 

D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 

Allargament en trencament 
D638M 

53455 
 

% >600 600 a 1000 

Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 
Resil·liencia 

D256 53453 
J/m 
MJ/mm2 

35 >5 

Característiques 
tèrmiques

     

Temperatura d'ús   ºC -40 a 105 -40 a 105 
Dilatació tèrmica lineal D696 52328 1/K 1.2-2.0x10-4 1.2-2.0x10-4

Conductivitat tèrmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 0.46 0.4 a 0.46 
Característiques 
elèctriques

     

Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 
Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 800 a 900 800 a 900 

Característiques principals dels conductes de 125 

 
Els tubs es constituiran per coextrusió del material plàstic, que presentarà un aspecte homogeni , 
sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc. La paret interna presentarà una 
ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern. 
 
El diàmetre extern tindrà una tolerància del +1,8 % mentre el diàmetre intern tindrà una tolerància de 
+/- 2%.  
 

1.1.17.4 Condicions de Subministrament i emmagatzematge 

 
I Subministrament

 
En rotlles i barres, segons el tipus de tub a subministrar. 
 
Han d'estar marcats amb: 

Nom del fabricant 
Marca d'identificació dels productes 
El marcatge ha de ser llegible 
Han d�incloure les instruccions de muntatge corresponents 

 
II Emmagatzematge

 
En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 

1.1.17.5 Normativa de Compliment Obligatori  

 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d�agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diàmetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas i roscas para tubos i accesorios. 
UNE EN 133100 
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1.1.18 Obturadors de conductes 

 

1.1.18.1 Definició i Característiques dels Elements 

 
I. Obturadors mecànics per a conductes buits 

 
Els conductes, tan els de 125mm com els de 40mm, una vegada connectats amb els pericons, tindran 
una peça d�obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d�aigua, pols, 
rosegadors, etc. 
 
L�obturador haurà d�exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret 
interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d�un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat 
a l�interior dels conductes amb la finalitat d�estendre subconductes o cables. 
 
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius. L�anell de segellat serà de goma 
elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre, quedant totalment fixats al 
conducte i dotant als tubs de total estanquitat. 
 
L�obturador disposarà d�un element, amb dues posicions: obert o tancat, que realitzarà pressió 
directament sobre l�element elastomèric. 
 

Característiques tècniques 

Material Polietilè de baixa intensitat 

Color -- 

Esforç d�extracció > 500 N 

Longitud en la posició de tancament  10cm 

 
 

 
Obturador mecànic per a conducte de 125mm buit 

 
Obturadors mecànics per a conductes de 40mm buits 

 
II. Obturadors inflables per a conductes amb cables 

 
Per a conductes i subconductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors inflables, que 
proporcionaran el segellat estanc tant als conductes ocupats per cables per evitar que l$aigua passi a 
través dels conductes cap a les arquetes o elements de registre de la canalització. 
 
Bàsicament consisteixen en una bossa prefabricada en alumini flexible i polímer totalment segellada. 
Incorpora a cadascuna de les seves cares unes tires de màstic segellador preensamblades. Aquesta 
bossa serà autoinflable, incorporant el mecanisme corresponent, o bé incorporarà una cànula que 
permetrà inflar-la per mitjans externs. 
 
Es faran servir bosses de mida adequada al conducte i als cables al voltant dels quals s�enrotllarà. En 
el cas de que amb una mateixa bossa, es realitzi la obturació d�un conducte amb 3 o més cables, es 
faran servir els accessoris addicionals per a deixar ben segellats els espais entre cables. Per a la 
instal·lació dels obturadors infables, es seguiran les recomanacions del fabricant i es farà servir les 
eines que aquest tingui homologades. 

 
Obturadors iflables 
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III. Obturador tripolar per a conductes subconductats 

 
Per a obturar els conductes de 125mm que estan subconductats i subjectar els subconductes de 40 
mm es farà servir aquest tipus d�obturador. Aquests obturadors generalment estan fabricats en 
polipropilè, les eventuals parts mecàniques que puguin tenir han de ser resistents a la corrosió. 

 
Obturador tripolar per a conductes 

corrugats de 125mm 
 
L�obturador és una peça única que tindrà un diàmetre extern igual al conducte principal i 
preferiblement no hauria de tenir una longitud superior a 10 cm.  
 

1.1.18.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

 
Es subministraran en unitats. 
 
S�emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanquitat. 
 

1.1.18.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
UNE 133100 
 

1.1.19 Fil Guia 

1.1.19.1 Definició i característiques  

 
El fil guia es deixarà col·locat a l�interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions. 
 
El fil serà de niló d�alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm. I subministrat en rotllos d�un 
mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense 
trencar-se. 
 

El fil guia es deixarà a l�interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors. Queda 
expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers 
de fil guia entre taps de tancament. 
 

1.1.19.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

 
Es subministraran en unitats. 
 
S�emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
El fil guia es deixarà a l$interior dels conductes, lligada a les anelles. Queda expressament prohibit fer 
connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers de fil guia entre taps de 
tancament. 
 

1.1.19.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
UNE 133100 
 

1.1.20 Cinta o banda de senyalització 

 

1.1.20.1 Definició i Característiques  

 
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i 
avís.  
 
La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix 
com a mínim. 
 
La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 
sulforreductors. Portarà inscrita una llegenda d�avís (Capaç de suportar una resistència mínima a la 
tracció de 10 Mpa. 
 

Característiques Tècniques Norma 

Color de la banda -- 

Ral  6010 

Resistència a la tracció en 
secció longitudinal 

10 Mpa 

Resistència mecànica mínima a 
la tracció en la secció 
transversal 

8 Mpa 

Amplada 15 +/- 0,5 cm 

Espessor 0,1 +/- 0,01mm 

UNE - 48103 
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1.1.20.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

 
Es subministraran en unitats. 
 
S�emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 

1.1.20.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
UNE 133100 
 

1.1.21 Separadors 

 

1.1.21.1 Definició i Característiques. 

 
Els separadors dels conductes són els elements per mantenir solidària, a l� interior de l�excavació, 
l�estructura de canalització composta per varis tubs. 
 
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el desarmat 
accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
 
L�esforç d�extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
 
Els separadors seran de material plàstic (polipropilé, poliuretà antixoc, etc.) o altre adequat i 
proporcionaran una distància de separació suficient entre els conductes paral·lels que formen el 
prisma per a permetre un uniforme reblert entre ells. 
 
Exemples de separadors: 

 
 

 
 

1.1.21.2 Condicions de Subministrament, emmagatzematge i execució 

 
Es subministraran en unitats. 
S�emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 

1.1.21.3 Normativa de Compliment Obligatori 

 
UNE 133100 

 

1.1.22 Malla Geotèxtil 

 

El format d�aquest producte alternatiu al conducte rígid de 40mm és: 

 

 
Malla geotèxtil 

 

Es pot instal·lar manualment, mitjançant blowing i floating. 

Les configuracions existents són: 

1x1: És una malla amb un espai per a 1 cable de tamany 1,25&. 

1x2: És una malla amb dos espais per a 2 cables amb infraestructura independent de tamany 
2&. 
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1x3: És una malla amb tres espais per a 3 cables amb infraestructura independent. N�hi ha de 
diversos tamanys (2&, 3& i 4&). 

 

S�instal·larà la malla geotèxtil en els casos en que així ho indiqui el projecte o a petició expressa de la 
Direcció d�Obra. És recomanable fer-la servir en els casos en que es tingui poc espai disponible per 
estesa (per exemple un conducte cedit per altra companya de serveis) i es prevegi que sigui un tram 
on hi pugui haver necessitat de creixement o reconfiguració de l�estesa, ja que facilita que dintre d�un 
conducte s�hi vagin realitzant esteses consecutives ja que els cables queden sempre pentinats dintre 
el conducte i la mateixa cel·la de la malla que es fa servir per l�estesa fa de guia. 

 

1.1.23 Bases i subbases de TOT-U. 

 

1.1.23.1 Definició i condicions de les partides d�obra executades 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial 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 

 

1.1.23.2 Condicions generals 

La capa haurà de tenir el pendent especificat, de quedar la superfície plana i a nivell amb les rasants 
previstes segons les indicacions de la D.O. 

S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 (assaig 
Pròctor Modificat). 

Toleràncies d'execució: 

Nivell de la superfície:  

 

 

 

 

 

 

 

Segons la següent taula: 

 

TOT-U TRÀFIC NIVELL 

Natural T0, T1, o T2 ± 20 mm 

Natural T3 o T4 ± 30 mm 

Artificial T0, T1, o T2 ± 15 mm 

Artificial T3 o T4 ± 20 mm 

Pla: ± 10 mm/3 m. 

 

1.1.23.3 Condicions del procés d�execució 

 

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. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma NLT-
108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

El material es pot utilitzar, sempre que les condicions climatològiques, no hagin produït alteracions en 
la seva humitat de tal manera que superi en més del 2% la humitat òptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
compreses entre 10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible serà la de preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap 
al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactant. 

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'hauran de compactar amb 
els medis adequats 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 D.O. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor, afegint o retirant el material necessari, tornant a compactar i allisar. 
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I Tot-u artificial

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació 
també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi el contrari. 

II Tot-u natural

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

 

 

1.1.24 Pericons 

1.1.24.1 Definició i Característiques 

 
Pericó prefabricat per a telecomunicacions en formigó armat amb solera, quatre finestres de connexió 
i desguàs inferior. 
 

I Característiques Generals 

 

Tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvis de direcció, encreuaments) 
com des del funcional (registre, connexions, estesa de cables). En àmbit metropolità, s�instal·laran 
pericons en calçada, vorera i terra, amb una separació màxima entre ells de l�ordre de 100m per 
esteses manuals i fins a 1500m per esteses blowing/floating, essent necessària la formalització de 
capa de neteja i solera de 10 cm de gruix amb formigó de resistència característica 175 Kg / cm2. 
 
La solera del pericó disposarà en el seu punt central d�un pou de recollida d�aigües per a esgotament 
en cas de filtracions. 
 
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, 
passant un test de fatiga de 85.000 repeticions. 
 
Seran íntegrament de formigó, amb una resistència característica mínima de 35N/mm2, de 
consistència seca amb compactació per vibrat enèrgic del motlle. La consistència es mesurarà per 
assentament del con d�Abrams, conforme a la Norma UNE 83313. 
 
Per a l�armadura s�utilitzaran barres corrugades d�acer B 500 S conforme a la Norma UNE 36068, o 
malles electrosoldades de filferro B 500 T segons la Norma UNE 36092. 
 
En quant a les hipòtesis de sobrecàrregues, seran d�aplicació per a la col·locació dels pericons en els 
següents punts: 
 

Hipòtesis I: Calçades 
Tren de càrregues d�un vehicle de 60T, amb l�eix longitudinal paral·lel a l�eix de la calçada i 
format per sis càrregues de 10T, que actuen cadascuna sobre una superfície rectangular de 0,2 
x 0,6 m2, amb el costat de 0,2 paral·lel a l�eix del vehicle. La separació entre càrregues en sentit 
longitudinal serà 1,5m i en sentit transversal 2m. Els pericons per les seves dimensions reduïdes 
únicament es veuran afectats per una de les càrregues de 10t. A l�acció d�aquesta càrrega cal 
sumar l�acció del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 

 
Hipòtesis II: Voreres 
Tren de càrregues consistent en una càrrega de 6T actuant sobre una superfície de 0,3 x 0,3 m2 
en la posició més desfavorable. A l�acció d�aquesta càrrega cal sumar l�acció del pes del terreny 
i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 

 
Hipòtesis III: Zones apartades del trànsit de vehicles (jardins, espais recreatius, etc.) 
Consisteix en una sobrecàrrega uniforme d�1T/m2, afectada per un coeficient d�impacte d�1,4. A 
l�acció d�aquesta càrrega cal sumar l�acció del pes del terreny. 
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Els pericons,es defineixen en funció de les seves dimensions interiors (llargada x amplada). 
Particularitzant per a la nostre xarxa, hi trobem: 
 

40x40x54,5 Cm 
Pericons de planta quadrada de dimensions: i interiors de 40x40x54,5 Cm. 
 
60x60x75 Cm 
Pericons de planta quadrada de dimensions: interiors60x60x75 Cm. 

 
70x70x85 Cm 
Pericons de planta rectangular de dimensions: interiors 70x70x85 Cm. 
 
140x70x100 Cm 
Pericons de planta rectangular de dimensions: interiors 140x70x100 Cm. 
 

 
A més a més, tots els pericons portaran 4 finestres, una per paret. 
 
S�establiran les següents condicions específiques per a pericons prefabricats, com a producte 
industrial subministrat a obra: 

Les entrades de conductes al pericó disposaran d�un sistema d�estancament, que la garanteixi 
a una pressió mínima de 50kPa, tant si s�ocupen per conductes com si no. 
Els pericons disposaran, si el seu pes ho requereix, d�elements de suspensió i maneig per al 
transport i instal·lació. 
Excepte pels pericons tipus A, els pericons disposaran ferramenta d�enganxament de politja 
pel tir. Els pericons disposen de dos suports d�enganxament de politges per l�estesa de cables 
situats en les parets transversals, centrats i sota de les finestres d� entrada de conductes. 
Els ganxos de tir i suports de cable són galvanitzats, no tenen un contingut superior al 0,35% 
de carboni  i la càrrega de ruptura per tracció no és inferior a 40Kg/mm2. 
Els suports necessaris d�enganxament de politja, utilitzats com punts d�amarrador de les 
politges en els pericons en l�estesa de cables subterranis, són encastats en els murs. S�han de 
col·locar, les regletes i ganxos de suspensió de cables, que són necessaris per suportar els 
cables. 
Les superfícies seran llises i sense porositats apreciables. 
El recobriment mínim d�armadures serà de 20mm. 
El curat serà conforme a l�establert a la Norma EHE i es prolongarà fins que el formigó arribi 
com a mínim al 70% de la seva resistència de projecte, i de forma que als 28 dies tingui la 
resistència a compressió requerida. 

 
Toleràncies: 

o Mesures interiors: 
- Fins 1,5m: ±6mm. 
- Més d�1,5m: ±10mm. 

o Quadratura: Diferenciada entre diagonals, no superior de 13mm. 
o Espessors: No inferiors al nominal en un 3,5% del mateix. 
o Pendents de les parets (per desmotllat): No superior a 1º. 

Proves: 
o El fabricant realitzarà i garantirà proves amb resultats satisfactoris de tots els materials 

i components. 

Al final del document s�adjunten els plànols de detall constructiu dels diferents tipus de pericons. 

 

1.1.25 Tapes i marcs 

 

1.1.25.1 Definició i Característiques 

 
Tapa i Marc de telecomunicacions, abatible en una fulles, 2 fulles o 4 fulles. Disposarà de superfície 
antilliscament i càrrega de ruptura de 40T. 
 

I Característiques Constructives
 
La Tapa i Marc seran de fundició dúctil, del tipus grafit esferoidal tipus 500-7 segons norma ISO 1083 
amb les següents característiques constructives: 

a. Resistència mínima a tracció:  50 daN/mm2 
b. Límit d�elasticitat mínim: 32 daN/mm2. 
c. Allargament mínim: 7% 
d. Duresa Brinell: 170 a 230 HBS 

Les característiques de las tapes i marcs no especificades explícitament en aquesta especificació, 
seran les indicades en las Normes UNE 36.118, UNE 41300, UNE 41301 i ISO 1083. 
 
I.a Revestiment Superficial
 
Les peces de fundició portaran una protecció a base de pintura hidroduluible o epoxy amb una 
resistència en càmera de boira salina de un mínim de 250 hores.
 
I.b Acabat del Materials  
 
Les peces tindran que  estar ben acabades cap defecte superficial que pugui perjudicar la seva 
mecanització i funcionament. 
 
I.c Classificació de tapes i marcs
 
Totes les tapes han de ser classe D-400. Es defineixen els següent tipus de marc i tapes: 
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VORERA 40X40 Cm Tapa de fulla simple, de dimensions interiors 40x40Cm. 
VORERA 60X60 Cm Tapa de fulla simple, de dimensions interiors 60x60Cm. 
 VORERA 70X70 Cm Tapa de doble fulla triangular, de dimensions interiors 70x70Cm. 
VORERA 140X70 Cm Tapa de 4 fulles triangular, de dimensions interiors 140x70Cm. 

 
 
I.d Càrregues Màximes 
 
Les hipòtesis de sobrecàrregues de les tapes acompliran la següent relació amb les hipòtesis de 
sobrecàrregues en pericons: 
 

Hipòtesis de pericons Hipòtesis de tapa 

I D 400 

II B 125 ó C 250 ó D 400 

III B 125 ó C 250 ó D 400 
 
I.e Assentaments
 
La plenitud de l�assentament de les tapes en els seus marcs serà tal que no existeixi balanceig al pas 
de vehicles pels pericons que s�hagin instal·lat en calçada. Per això, la plenitud de cadascuna de les 
dues superfícies en contacte serà de 0,4mm com a màxim; és a dir, cadascuna de les superfícies 
haurà d�estar compresa entre dos plans paral·lels horitzontals distanciats 0,4mm. Per als pericons que 
es situïn en voreres o terra, no existirà balanceig al pas de persones. 
 
I.f Toleràncies 
 
La superfície superior de les tapes i els seus marcs hauran de ser plans, amb una tolerància de l�1% a 
la cota de pas, amb un màxim de 6mm. 

 
II Normativa Aplicable

 
Serà d�estricte compliment les següents normes: 
 
UNE EN 124: Dispositius de cobriment i tancament per zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. Principis de construcció, assajos, marcat i controls de qualitat. 
UNE EN 1563: Fundició. Fundició de grafit esferoidal. 
UNE 41300-87: Dispositius de cobriment i tancament per zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. Principis de construcció, assajos, marcat i controls de qualitat. 
UNE 36118-73: Fundició amb grafit esferoidal. Tipus i condicions de recepció i subministrament de 
peces amb motlle.. 
ISO 1083: Aleació de grafit esferoidal. 
 
 
 
 
 
 
 

III Assajos
 
III.a Assajos de qualificació 
 
Previ al subministrament del material serà necessari que el proveïdor presenti com a mínim els 
assajos de qualificació recollits en la següent norma.  
 
El proveïdor tindrà la obligació de presentar un pla de qualitat segons la recomanació UNE EN ISO 
9001:2000 i es valorarà positivament que acrediti el compliment de la recomanació mitjançant un 
certificat de producte acreditat per una entitat homologada. 
 
El informe dels assajos realitzats hauran d�anar adjunt dels plànols de detall del material, informe 
fotogràfic, descripció tècnica del producte i informe de probes. 
 
Les proves ha realitzar seran: 

a) Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i constructives. 
b) Assajos mecànics: s�aplicarà el descrit a l�apartat 8 de la Norma UNE EN 124, amb una força 

de control de 400 kN. 
c) Assaig mecànic amb proveta: de cada colada s�extrauran mostres pel seu anàlisis. S�aplicarà 

el descrit a l�apartat a la Norma UNE EN 1563. 
 
III.b Assajos de recepció 
 
Una vegada entregat a obra el material subministrat serà responsabilitat de la D.O. l�elaboració d�una 
acta de recepció del material, incloent els següents assajos: 

a) Verificació visual del 100% del subministra. 
b) Comprovació de pes. 
c) Informes d�assajos mecànics de la partida subministrada. 

Serà responsabilitat de la D.O. demanar altres probes que garanteixin el estàndards de qualitat exigit 
en la present norma. 
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1.1.26 Altres materials obra civil 

 
La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre 
tipus de material no esmentat expressament. 
 
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva 
classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació 
haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra. 

 

1.2 EXECUCIÓ I VALIDACIÓ 
 

1.2.1 Canalització soterrada convencional i minirasa 

 

S�entén per canalització soterrada la part de la infraestructura destinada a l�allotjament dels cables de 
la xarxa que van soterrats, usualment sota cota @0& de vials públics, formats en el seu conjunt per 
canalitzacions com les que es descriuen en aquest apartat,  i els pericons, que es descriuran a 
l�apartat corresponent amb detall. 

L�execució de l�obra civil compren totes aquelles activitats que es fan necessàries per conformar 
qualsevol tipus de prisma, sigui a vorera o a calçada, pavimentat o no, i amb diferents perfils tipus, 
segons la infraestructura subterrània que es tingui. 

Els diferents prismes que es poden tenir dependran del nombre de conductes, el tipus, el diàmetre, 
les dimensions i el tipus de paviment que es tingui (vorera, calçada, jardí o zones no pavimentades). 

L�amplària de la canalització soterrada convencional serà la defnida per la normativa de l�Ajuntament 
de Barcelona.  

Al final del document d�especificacions s�adjunten els plànols de detalls constructius de diferents 
seccions tipus de canalitzacions tant convencional com minirasa que han de servir de model 
d�execució dels prismes i canalitzacions. 

1.2.1.1 Generalitats de l�execució 

1.2.1.1.1 Maquinària 

 

La maquinària necessària pel desenvolupament de l�activitat de canalització serà l�habitual per a 
l�execució de treballs en aquest sector de l�activitat de l�obra pública (grups de compressió, dumpers, 
rasadores, etc[). El contractista haurà de preveure tota la ferramenta adient en quantitat, qualitat i 
estat de conservació. Pel cas de les minirases, poden fer-se servir màquines rasadores adients al 
terreny que permetran executar la minirasa a la fondària desitjada. 

A més a mes, en canalitzacions que demanin maquinària especial, com pot ser el cas d�execució de 
@topos& es proveirà l�equip de perforació horitzontal guiat per radar corresponent. Pel cas de les 
minirases, serà necessari fer servir rasadores de corretja o disc. 

És indispensable disposar de tota la  informació precisa de serveis existents soterrats i la ubicació 
exacta, per a no produir desperfectes als mateixos. 
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1.2.1.1.2 Replanteig d�obra 

 
S�assenyalarà tot el terreny prèviament a qualsevol excavació, el traçat de la canalització i la situació 
dels pericons. 

S�assenyalarà prèviament l$existència d�altres serveis a la via pública, segons la informació 
subministrada pels agents implicats. A més a més, s�hauran de contrastar aquestes dades mitjançant 
la realització de cales i/o prospecció amb georadar, segons D.O. 

Es localitzarà l�espai adient per a la ubicació de la canalització de forma que quedi garantida 
l�accessibilitat als conductes. 

 

1.2.1.1.3 Distàncies a serveis afectats. 

 
S�hauran de garantir unes distàncies mínimes per a serveis existents a l�obra amb objecte de: 

Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 

Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 
 

En concret, s�ha de respectar el següent:

Paral·lelismes: 

Amb instal·lació d�energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm entre la 
part mes propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o conducte si fos 
canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm. 

Amb altres serveis com a xarxes de distribució d�aigua, gas, sanejament, etc.. es tindrà una 
separació de 30 cm. 

Encreuaments: 

o Amb energia elèctrica d�alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 

o Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 

Amb altres instal·lacions la distància serà de 30 cm. 

 

1.2.1.1.4   Excavació. 

 

a) Excavació de rases i pous

 

L�excavació de les rases es realitzarà amb mitjans mecànics i/o manuals segons el tipus de 
canalització, les instruccions de la D.O. i del Serveis Tècnics de l�Ajuntament i/o organismes oficials 
que impliqui. 

S�haurà d�excavar la rasa necessària per al treball previst en el dia, i , sempre que es pugui, omplir la 
secció excavada el mateix dia. Les dimensions de la rasa es fixaran en funció de la ubicació de la 
canalització i el nombre , diàmetre, i disposició dels tubs del prisma o cables a ubicar en el interior. 

El treballs de demolició del paviment s�efectuaran d�acord a les disposicions expressades per 
l�Organisme corresponent (Ajuntament, Diputació, etc..). 

El paviment alçat s�apilarà i es retirarà a contenidors per, posteriorment, transportar-se a abocadors 
autoritzats. 

De les terres procedents de la excavació es seleccionaran aquelles que puguin constituir el material 
de futur recobriment de la rasa, en la quantitat necessària. La D.O. serà l�encarregada d�aquesta 
selecció. La resta de terres necessàries seran d�aportació i validades per la D.O. 

El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la fonamentació, i a la 
seva substitució per material apropiat, sempre que la D.O. ho consideri oportú. 

Si apareix aigua a les rases o pous excavats, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars 
necessaris per esgotar-la. 

Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous. 

Caldrà complir les mesures de seguretat generals necessàries, així com mantenir al voltant de rases i 
pous una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre. 

 

b) Excavació en desmunt

 

Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en què s'implanti el canal 
excavat. Inclou l�acabament i el refinat dels talussos de l'excavació, en els termes indicats en els 
articles 340 i 341 del PG 4 complementada per l�Ordre Circular 326/00. 

Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions indicades per la 
D. O. 

Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per no disminuir la resistència del 
terreny no excavat, ni afavorir la formació d'entollaments causats pel drenatge defectuós de les obres. 

Les terres sobrants de l'excavació seran transportades al lloc adequat, prèviament autoritzat pel la 
D.O. 

 

c) Refinat de superfícies excavades

 

Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de les superfícies 
de l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG 4 complementada per l�Ordre Circular 
326/00. 
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d) Estrebades

 

Es defineix com estrebada a l'obra provisional de sosteniment de  les parets de rases o pous 
excavats, que permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat de l'estrebada pot 
venir determinada per la falta material d'espai per a desenvolupar el talús natural del terreny i/o per la 
necessitat de protegir als treballadors al fons de l'excavació quan aquesta és fonda. 

Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl·lics, però abans del seu ús 
hauran de ser aprovats pel D.O. 

El dimensionament de tots els components es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que el Contractista 
presentarà a la D.O. junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats al corresponent "Projecte de 
Sosteniment" per a què aquest procedeixi al seu estudi  i aprovació. 

Com a norma general, en terrenys que no siguin de roca, s�hauran d�estrebar les rases per a 
profunditats superiors a 1,5 m o tenir amb el corresponent estudi geotècnic que avali que és 
necessari. Per a profunditats menors, s�actuarà d�acord al que la bona pràctica i les corresponents 
precaucions aconsellin pel terreny en qüestió. 

 

e) Transport a l�abocador

 

Consisteix en les tasques de càrrega dels productes extrets de les excavacions i que no seran 
utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que prèviament haurà 
d'haver estat aprovat per la D.O. i complir amb la normativa existent de gestió de residus. 

 

1.2.1.2 Instal·lació de conductes en rasa 

 

No s�admetran dipositar els conductes damunt de pedres o cants que puguin danyar la superfície del 
tub, deformar-lo o incrustar-se en ell. Per això es netejarà el fons i les  parets de la rasa de cossos 
estranys, s�evacuarà l�aigua existent i s�ompliran els forats. 

Es procedirà a col·locar uns suports separadors cada 150cm com a màxim, que evitin el moviment 
cap a les parets de la rasa del bloc de tubs, a conseqüència de la pressió del formigó. 

Els tubs s�uniran mitjançant peces d�unió adequades, en cap cas s�admetrà l�enllaç entre conductes 
de diferent diàmetre. 

No s�admetran encreuaments entre els tubs en l�estesa entre pericons. L�estesa de qualsevol tipus de 
tub es farà en línia recta a menys que s�autoritzi el contrari per part de la D.O. 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 Formigonat 

 

a) Definició i execució

 

Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros 
i, eventualment, productes d'addició. 

L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el transport i 
l'abocament, així com la vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació de defectes. 

 

b) Dosificació del formigó

 

Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar, seran les 
especificades en el capítol corresponent del present plec de prescripcions. 

Per a comprovar les condicions mínimes, de dosificacions d'aigua i àrids més convenients, es faran 
els corresponents assajos amb antelació suficient al formigonat. Les proporcions exactes de tots els 
materials, incloent els agents d'addició, es determinaran en  base a aquests assajos i segons indiqui 
la D.O. 

La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes, essent les toleràncies admeses les establertes 
en el capítol corresponent del present plec de prescripcions .

c) Fabricació del formigó

 

El pastat es farà obligatòriament en formigonera  abocant primerament els àrids i ciment en sec, 
afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas que s'utilitzin tipus especials de formigonera que 
permetin reduir el període de batut, aquest període, a la velocitat de règim, no serà inferior d'un minut 
(1 min), més tantes vegades quinze segons (15 seg.) com fraccions de quatre cents litres (400 l) tingui 
la capacitat de la formigonera d�excés sobre els set cents cinquanta litres (750 l). 

No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans de començar 
la fabricació d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de netejar-se perfectament les 
formigoneres. 

 

d) Transport del formigó

 

El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament com sigui 
possible, i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients. 

Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant conduccions 
especials, el transport i la col·locació han d�efectuar-se de tal forma que no es produeixin 
disgregacions en el material. 
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En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta centímetres (1,50 
m). 

El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min), a comptar des del seu 
pastat. En tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi 
d'adormiment, disgregació o dessecació. 

Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de formigons de 
diferents proporcions de ciment. 

 

e) Posta en obra del formigó

 

Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura monolítica. 

Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es deixaran juntes de treball 
aprovades i d'acord a les instruccions que dicti la D.O. 

En cas d�existir encofrat, abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-se quantes 
comprovacions siguin necessàries per assegurar l'exactitud en la col·locació dels encofrats durant el 
curs del formigonat per a evitar qualsevol moviment dels mateixos. 

S'autoritza l'ús de filferro per a sostenir els motlles sempre que quedi embegut a la massa del formigó, 
però es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap peça de fusta sense autorització de 
la D.O. 

És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del mateix. 

La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat que l�utilitzada 
a la fabricació de la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat dels paraments i racons de 
l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir que reflueixi la pasta a la superfície. 

L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades serà el necessari per aconseguir que la 
compactació sigui estesa sense disgregació de la barreja a tot el interior de la massa 

Com a norma general, les rases de les canalitzacions s�ompliran amb formigó H-150. 

Les operacions de formigonat a realitzar seran: 

Formació d�una solera de formigó. 

Una vegada ubicat el tub, es procedirà a realitzar el prisma de formigó fins arribar a la cota 
adient.  

Per últim, s�omplirà de terra i es formigonarà fins deixar l�alçada necessària per a efectuar el 
tancament del paviment. 

En cas que l�Organisme implicat ho consideri adient, s�incrementarà l�amplària de la solera de 
formigó prèvia a la reposició de l�asfalt amb l�objecte de garantir la estabilitat de la secció de la 
rasa . 

La col·locació dels tubs haurà de realitzar-se de manera que no pateixin cap trencament ni 
deformació. Es prendran les següents precaucions: 

o S�evitarà l�abocament directe de la massa de formigó damunt dels tubs amb l�objecte de no 
produir trencaments ni desplaçaments , utilitzant canals que orientin la caiguda del formigó. 

o S�estendrà el formigó en diverses capes horitzontals per a garantir el recobriment de forats 
entre el fons de la rasa i els tubs, i entre tubs i paret. Es tindrà en compte les possibles 
baixades de temperatura, prenent les precaucions necessàries. 

o Es netejarà la zona afectada deixant-la en condicions similars al inici de l�obra. 

f) Cura del formigó

Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar les causes 
externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany al formigó. 

Durant els deu (10) primers dies, com a mínim, després del formigonat, es mantindran totes les 
superfícies contínuament humides mitjançant el rec, inundació o recobrint-les  amb terra o sorra, o 
amb l'ús d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i prèviament aprovat per la D.O.  

El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert en la instrucció EHE pel control 
anomenat de "nivell normal". 

El recobriment final de les rases es farà amb terra procedent de la pròpia excavació, que tenen les 
condicions indicades, o amb terra compatible procedent de canteres, que puguin ésser necessàries 
per a omplir part de la rasa. 

La terra a utilitzar per al recobriment i els mètodes de compactació prevists hauran de permetre 
aconseguir el grau de compactació exigit a cada cas. No s�admetrà l�ús de fragments de pedra, terra 
orgànica, etc. 

 

S�omplirà la rasa realitzant les següents operacions: 

Abocament de la terra d�un grossor inferior a 25 cm. 

Compactació de cada tongada per a obtenir qualsevol grau de compactació exigit per 
l�organisme responsable de l�estructura afectada per la excavació, establint-se un mínim del 
95% del próctor normal (P.N.). 

Col·locació de la banda de senyalització del color en el interior de la capa de terra a una 
distancia mínima de 10cm del prima de formigó dels tubs. 

Es procedirà a netejar la zona afectada deixant-la en condicions equivalents, com a mínim, a 
la situació inicial de l�obra. 

 

1.2.1.4 Rebliment de rases 

 

Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials terrosos o pedrís 
procedents de les excavacions o de préstecs a realitzar en rases.  

Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran d�aportació, llevat l'ordre expressa contrària del 
Director d'Obra, qui, en aquest cas, autoritzarà la utilització de les terres procedents de la pròpia rasa 
excavada. 
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Abans de procedir al rebliment de la rasa, com a norma general hauran d�haver passat 24h des de 
l�execució del prisma de formigó amb la finalitat de permetre el seu fraguat i evitar possibles danys al 
compactar les terres, 

En general, i sempre que les condicions del permís del titular de la zona d�actuació no indiqui altre, el 
mètode de treball serà el següent: 

- Les terres, amb la humitat adequada, s�abocaran a la rasa i s�estendran de manera que 
es formi una capa de 25 cm. 

- Es compactarà la capa de terres per a obtenir el grau de compactament que exigeixi el 
titular de la via, establint-se un mínim del 98% del Proctor Normal. Aquesta 
compactació es realitzarà per mitjà de piconadores neumàtiques o elements vibratoris 
adequats. El compactat de la primera capa s�haurà de realitzar curosament per tal de 
no afectar a la canalització construïda. 

Per a l'execució dels treballs, es respectarà l'Article 332 apartat 5è del PG 4, amb les limitacions expressades a 

l'apartat 6è del mateix article. 

 

1.2.1.5 Reposició de la base del paviment 

 

A aquesta tasca correspon el subministrament i col·locació dels materials que composen la base pel 
paviment superficial a reposar deixant-los perfectament compactats, enrasats, alineats, acabats i nets, 
i deixant el conjunt de l�obra net de qualsevol material de l�obra.  

La reposició de base i paviments es farà d�acord a les disposicions del titular del vial. Aquesta tasca 
compren l�execució de la base del paviment. Per a canalitzacions convencionals, com a norma 
general, la reposició de la base es farà amb formigó del tipus HM-20/20/B/Ia. El gruix de la reposició 
mínima de la base per a paviment de calçades serà el marcat a la normativa de l�Ajuntament de 
Barcelona, així com els sobreamples tant a calçada com a vorera. 

Pel cas de minirases, no es realitzarà sobreample de la base del paviment. 

En tot cas, al final del document d�especificacions s�adjunten els plànols de detalls constructius de 
diferents seccions tipus de canalitzacions tant convencional com minirasa que han de servir de model 
d�execució dels prismes i canalitzacions. 

 

1.2.1.6 Reposició de paviments 

 

Com a criteri general per a la reposició, es reposarà de manera que la zona afectada quedi igual 
després d�executar-se l�obra a com estava abans de començar-la.  

Es recomana la participació dels tècnics responsables de la infraestructura, per a validar tant els 
materials a emprar com la seva col·locació a l�obra. 

Si les obres afecten a la senyalització horitzontal, vertical, mobiliari urbà, etc., s�hauran de reposar per 
altres d�idèntiques característiques, també si es possible per part d�empreses especialitzades. 

 

a) Paviments asfàltics

 

En el cas de paviments asfàltics en fred o en calent i abans del retall i esquinçament uniforme (evitant 
diferències notables d�espessor ), es procedirà: 

Neteja del suport exhaustiva. 

Regada d�adherència amb emulsió catiònica tipus ECL-1, a raó de 1,5 kg/m2 dalt de la base i 
laterals de la caixa del paviment a reposar. 

Estendre, manualment o de forma mecànica, la capa superior de manera uniforme i en una 
sola capa procedint al seu compactat fins el 98% d�acord amb l�assaig Marshall. 

Una vegada compactat el material, el nivell d�acabat presentarà un aspecte, com a mínim, 
igual al del paviment original.  

Rec insistent de les juntes del paviment nou amb l�existent mitjançant emulsió catiònica del 
tipus ECL-1 agregant sorra seca o #filler$ espolsada fins al total segellament. 

En cas d�haver-se de donar un acabat amb color, el tintat haurà de ser validat per la D.O. 

Es recomanable que aquest tipus de reposicions asfàltiques siguin realitzades per empreses 
especialitzades. 

 

b) Paviments modulars de llamborda o similar.

 

Es disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat les del paviment existent, no es 
permetrà l�ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

Estesa i anivellat, sobre la base de terra adientment compactada, de la sorra del seient del 
paviment en el cas de paviments de sorra. 

Col·locació del paviment garantint la modulació i dibuixos existents prèviament. 

Compactat mitjançant martinets del conjunt superficial fins l�enrasament amb el paviment 
adjacent. 

Estesa superficial de morter de formigó líquid pel segellament de juntes. 

Estesa superficial de sorra, en el cas de paviments sobre sorra. 

En el cas de paviments blindats, repàs en fresc del anivellat  i compactat. Al començar 
l�enduriment, llevar el morter de formigó sobrant. 

Es protegirà la zona que s�ha refet com a mínim 72 hores per al pas de vehicles si es tractarà 
de paviments blindats. En el cas de paviments sobre sorra es podria circular d�immediat. 
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c) Paviments de panots, lloses, etc.

 

Es disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat que les del paviment existent, no es 
permetrà l�ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

 

La demolició s�haurà fent desmuntant peces senceres, les suficients per executar el prisma, de 
manera que la reposició es faci amb peces senceres. 

Excepte ordres al contrari, es realitzarà la reposició respectant les capes de paviment i els 
gruixos existents. La reposició es realitzarà seguint les disposicions vigents dels organismes 
municipals o del titular de la via. 

En general, la reposició de paviments de panots està constituida per una base de formigó 
HM/20/P/20/I de planta que ha de servir per a col·locar la capa d�acabat superficial (panots, 
lloses,...).  

Sobre la base de formigó s�estendrà una capa del morter especificat, amb un gruix menor de 5 
cm i per a regularitzar els desnivells de la base de formigó. 

Els panots es mullaran i seguidament es col·locaran a mà sobre el seient de morter, mantenint 
el dibuix del paviment existent i respectant les juntes i les rasants existents, en cas de ser 
necessari es rebaixarà la capa de morter per a mantenir els nous panots col·locats al nivell 
dels existents. S�ha de tenir especial cura en respectar els nivells pel desguàs de l�aigua per 
que a posteriori no surtin bassals. 

Un cop col·locats i enrasats els panots es procedirà a remullar-los i a omplir-ne les juntes amb 
lletada de ciment, eliminant-ne la que sobra abans de que s�assequi. 

Es substituiran també aquells panots que, encara que no estiguin dintre de l�àmbit de la pròpia 
obra, s�hagin deteriorat per operacions relacionades amb aquesta. 

 

d) Reposició de bordons

 

En el cas de que no es puguin recuperar de la demolició del paviment les peces existents, es 
disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat que les del paviment existent. No es 
permetrà l�ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

S�estendrà com a seient una capa de morter sobre la que es col·locaran les peces que 
s�havien retirat durant la demolició. 

Les peces que es col·loquin seguiran les rasants existents i mantindran la configuració i el 
dibuix de les peces existents. 

A continuació es procedirà a reomplir amb el mateix tipus de morter les juntes i espais que 
hagin pogut quedar degut a la configuració amb les altres peces existents, les juntes hauran 
de quedar d�un gruix no superior a 5 mm. 

 

e) Reposició en Parterres o Jardins

 

S�haurà d�evitar afectar espècies d�arbres. En cas de ser afectats, s�haurien de trasplantar o reposar. 

En el cas de la gespa, es tallarà i s�afegiran porcions regulars per a la seva posterior utilització. 

 

1.2.1.7 Particularitats de la minirasa 

 

Les minirases només aplicarà per entorns de nul·la o poca presència de serveis i canalitzacions. En 
tot cas, és necessari identificar perfectament, per mitjà de totes les tècniques disponibles (cales 
d�exploració, detecció geotècnica,...), la situació exacta dels serveis i canalitzacions afectades en 
l�execució de la minirasa.  

 

En resum, pel cas de minirases executades amb maquinària especialitzada, a grans trets, els passos 
a seguir-hi són: 

Marcatge: En el replanteig, al igual que en les canalitzacions convencionals, s�identifica 
clarament el punt d�existència de canalitzacions i serveis afectats. 

Obertura de la minirasa: Es fa servir una maquinaria especial (rasadora de disc o corretja) que 
ens permet executar una  minirasa de les mesures especificades, i que pot permetre aspirar 
els materials derivats de l�execució, deixant el fons de la rasa totalment net i homogeni i 
evacuant els material sobrants. 

Lliurament de canalitzacions i serveis afectats: Cinc metres abans d�arribar a un punt de 
presència de canalització o servei afectat, s�atura l�execució de la minirasa, que es reprèn cinc 
metres més enllà del punt de presència, deixant un tram de més de 10 metres sense excavar. 
Aquest trams s�hauran d�executar manualment, seguint la mateixa metodologia que el cas de 
canalitzacions i serveis afectats per una rasa convencional. 

Col·locació dels tubs i tapat de la rasa: S�estenen els tubs als fons de la rasa. El procediment 
de formació del prisma i reposició de paviments i transport de residus es anàloga al de la rasa 
convencional, mentre que el reblert de la rasa es farà tot sencer amb formigó excepte per les 
canalitzacions en terres on es realitzarà amb terres.  

 

1.2.2 Canalització a galeries, voltes i túnels 

 

Tots el treballs a realitzar a la interior de galeries, voltes i túnels es regiran per la normativa 
d�instal·lació que tingui la Propietat de la mateixa (com gunitzat dels tubs una vegada instal·lats,..). 

 

Abans de la realització de les obres, s�ha de comprovar la viabilitat de la instal·lació segons el traçat 
designat al projecte tècnic corresponent. Si es troba cap tipus de problema que faci inviable la 
realització de la instal·lació especificada s�ha de comunicar immediatament aquesta situació al 
promotor, junt amb la proposta de traçat alternatiu que sigui possible i seguint els criteris marcats per 
la D.O. 
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La persona encarregada de fer el replanteig, sempre que sigui possible, revisarà amb la Propietat o 
persona autoritzada la informació continguda al projecte tècnic. Si la Propietat o persona autoritzada 
demana cap instal·lació addicional o modificació al que s�ha exposat al projecte tècnic, s�haurà de 
informar immediatament al Promotor o a la D.O. per a la seva validació. 

En interior de galeries, voltes o túnels, sempre que no sigui incompatible amb la normativa 
d�instal·lació, s�instal·laran tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre, que podran instal·lar-se a perxes 
anellades a la paret o safata. 

Per a l�escomesa a la galeria o túnel es farà replanteig del punt on s�ha de trencar conjuntament amb 
els tècnics de la Propietat, d�acord amb la normativa de distàncies a la clau i solera que especifiqui la 
Propietat. 

 

1.2.2.1 Ignifugat 

 

També es pot donar el cas de que sigui necessari ignifugar la infraestructura i/o el cable. Aquest 
ignifugat es pot aconseguir de varies formes, totes elles a validar abans de la seva execució per els 
organismes oficials, la propietat i Direcció d�Obra: 

Si es disposa de tubs per on passen els cables, el més adient es cobrir-los mitjançant 
l'aplicació d'un recobriment de gruix >=1 cm. de morter ignífug elaborat amb perlita i 
vermiculitat expandida, aportant un certificat final respecte el procés d'instal·lació i certificats 
d'homologació dels materials emprats. 

Si es disposa del cable directament grapat, pintar el cable amb pintura ignífuga o fer servir el 
mateix mètode que per el cas de disposar de tubs.  

 

1.2.3 Instal·lació pericons, marcs i tapes 

 

1.2.3.1 Concepte 

 

El pericó es el pou ó habitacle que serveix com accés i registre de les canalitzacions destinades a 
allotjar els cables de la xarxa, i com a suport a les operacions d�estesa, allotjament de #coques$ de 
cable, empalmaments i derivacions necessàries pel conjunt de la xarxa. 

 

1.2.3.2 Tipus 

 

Els diferents tipus de pericons que s�utilitzaran en funció de les característiques de la xarxa i els seus 
requeriments en el punt de instal·lació, serà segons el següents paràmetres: 

Nombre de conductes que accedeixen al pericó. 

Distància d�estesa dels cables. 

Girs i canvis d�alineació de les canalitzacions. 

Allotjament suficient per als diferents tipus d�empalmaments i terminals dels cables. 

Possible entrada a armaris/locals. 

Accés a zones d�edificis o similars. 

 

Com a norma, en funció del paràmetres mencionats, es parlarà de tres tipus de pericó 
estàndard, que denominarem tipus  #Classe A$, #Classe B$ i #Classe C$: 

 

I Pericó 40X40X54,5 Cm
 

Dimensions aproximades (interiors): 40x40x54,5 Cm (llarg, ample, profunditat). 

Capacitat fins a 2 conductes de 125mm de diàmetre per cara. 

Serveixen com a suport a l�estesa i encreuament o canvis de direcció.  

Es poden instal·lar en vorera o terres.  

Tapa de fosa tipus D-400 

 

 

II Pericó 60X60X75 Cm
 

Dimensions aproximades (interiors): 60x60x75 Cm (llarg, ample, profunditat). 

Capacitat fins a 4 conductes de 125mm de diàmetre. 

Serveixen com a suport a l�estesa i encreuament o canvis de direcció. 

Es poden instal·lar en vorera o terres.  

Tapa de fosa tipus D-400. 

 

III Pericó 70X70X85 Cm
 

Dimensions aproximades (interiors): 70x70x85 Cm (llarg, ample, profunditat). 

Capacitat fins a 6 conductes de 125mm de diàmetre. 

Utilització com a pericó on sigui necessari l�allotjament d�empalmaments d�accés o de reserva de 
cable. 

Es poden instal·lar en vorera,  terres o calçades. 

Tapa de fosa tipus D-400 

 

IV Pericó 140X70X100 Cm
 

Dimensions aproximades (interiors): 140x70x100 Cm (llarg, ample, profunditat). 

Capacitat fins a 6 conductes de 125mm de diàmetre. 
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Utilització com a pericó on sigui necessari l�allotjament d�empalmaments troncals o de reserva de 
cable. 

Es poden instal·lar en vorera,  terres o calçades. 

Tapa de fosa tipus D-400 

 

1.2.3.3 Criteris generals per a la selecció de pericons 

 

Com a norma general, s�ubicarà un pericó: 

Com a màxim, cada 100 metres en zona urbana. Pel cas d�esteses blowing/floating, cada 
1500m aproximadament i segons D.O. 

En qualsevol canvi de direcció en la canalització de més de 45º. 

En els encreuaments de carrers. Si no suposen una bifurcació de la canalització, serà prou 
amb un pericó a un costat de l�encreuament. 

Si es dona una bifurcació de la canalització a un dels costats de l�encreuament, s�instal·larà un 
pericó en el costat on es produeix la bifurcació. 

Si existeix bifurcació en el dos costats del encreuament, s�instal·larà un pericó a cadascun. 

 

En punts on es tingui prevista la futura xarxa d�accés. 

 

En tot cas, la instal·lació de pericons vindrà definida per a cada cas pel projecte de disseny 
corresponent. Igualment, aquestes normes poden canviar, quan els organismes que atorguen la 
llicència determinin altres condicions. 

En tot cas, la ubicació de cada tipus de pericó serà definida en el projecte corresponent. 

Els marcs seran de fosa dúctil, complint els requisits de la Norma Europea EN-124 i la Norma 
Espanyola UNE-41-300-87 (400 kN en tots els casos). 

 

Per el cas de pericons #in situ$, es construiran sobre una base granular de caràcter drenant, amb 
formigó H-150, previ encofrat metàl·lic recuperable per a deixar el formigó amb acabat #vist$ a la 
interior, a les que confluiran les diferents formacions de conductes que es mantindran perfectament 
enrasats amb les cares interiors dels murs, així com la banda de senyalització que quedarà fixada a la 
part interior dels murs per al seu connexionat en cas de que fora necessari. Disposaran d�elements 
interiors per suportar els cables i empalmaments. 

 

1.2.3.4 Maquinària 

 

La maquinària comunament necessària per al desenvolupament de l�activitat de construcció de 
pericons, és l�habitual per a l�execució de treballs en aquest sector d�activitat de l�obra pública (grups 

de compressió, retroexcavadores, dúmpers, etc..), i haurà d�estar previst. 

  

1.2.3.5 Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

 

Tots el materials hauran de revisar-se abans de la seva recepció. Es protegiran convenientment en la 
càrrega, transport i descàrrega per evitar que siguin danyats. 

Els pericons es subministraran sobre palet. El procés de col·locació i instal·lació no ha de produir 
desperfectes ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 

Es localitzaran els serveis afectats mitjançant el replanteig de l�obra, que pot incloure cala per a 
garantir l�accessibilitat i el manteniment de les dimensions precises. 

S�efectuarà una excavació amb les dimensions mínimes per a poder efectuar correctament la 
instal·lació. Una vegada fet això, s�anivellarà el fons amb una capa de sorra que, una vegada 
compactada i anivellada, servirà de base del pericó. En terrenys tous, pot ser necessari abocar una 
capa de formigó pobre de 10cm en lloc de sorra. 

Per a la maniobra d�instal·lació és necessari utilitzar una grua, generalment sobre camió, que tingui 
l�alçada, força d�elevació mínima i braç suficients per a les dimensions, pes i distàncies requerides. En 
les maniobres d�elevació i descens no es sobrepassarà l�acceleració d�1m/seg2. 

 
Després del muntatge, el pericó quedarà: 

Anivellat i enrasat. 

Els buits de muntatge dels paraments interiors i els espais entre conductes i finestres 
d�entrada de canalitzacions, s�ompliran amb morter de ciment, de manera que quedin plans els 
paraments interiors. 

 

Una vegada instal·lat, s�ompliran i compactaran d�acord a la Norma UNE 133100-1, les cavitats 
existents entre el pericó i les parets de l�excavació. 

També, pels casos en els que el pericó prefabricat no pot ser instal·lat, seguint les indicacions de la 
D.O., es poden elaborar pericons #in situ$ (d�obra) mitjançant encofrats metàl·lics desmuntables i 
formigó en massa H-150. 

 
I Activitats comuns a pericons d�obra i prefabricats

 

Abans d&iniciar l�obra, replanteig de les alineacions i rasants de les canalitzacions que 
conflueixen  als pericons per evitar curvatures no desitjades. 

Comprovar que el fons de l�excavació és ferma i anivellada. 

Col·locació de solera granular drenant, perfectament enrasada, amb grava neta d�impureses 
de granulometria 30/40mm. 
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Els conductes de 125 mm han de sobresortir, mínim, 5 cm. de la rasant de les paret del pericó. 
Pel cas de conductes de 40mm, aquest mínim és de 15 cm. L�entrada de tots ells al pericó ha 
de ser perpendicular a la paret del pericó, segons D.O. 

Instal·lació del marc i tapa de les característiques corresponents a la ubicació i disseny, fixant-
les convenientment a l�obra de manera que no es produeixen moviments posteriors, sent el 
seu enrasat perfecte amb el paviment del voltant. 

Remats i neteja interiors per aconseguir un bon acabat 

 

II Activitats diferents
 

A Pericons �In-Situ�
 

Provisió i instal·lació de formigó H-150 per l�elaboració de solera de 15 cm de grossor amb 
pendents cap al centre, on s�haurà instal·lat un encofrat tubular vertical de 10 cm, deixant la 
superfície que serà visible amb un acabat perfecte. 

Provisió i instal·lació de mòduls per encofrat metàl·lic interior, per deixar el formigó amb acabat 
#vist$. L�encofrat haurà d�equipar-se amb els suplements corresponents a les finestres per les 
que posteriorment s�introduiran els tubs. 

Provisió i col·locació de formigó H-150 per a la elaboració dels murs corresponents, que en 
cap cas seran inferiors a 10 cm d�espessor en vorera/jardí i a 20 cm en calçada, compactat 
mitjançant vibradors elèctrics o pneumàtics fins aconseguir una massa homogènia sense 
oclusions d�aire. 

Quan l�enduriment del formigó sigui prou (aproximadament 48 hores en temps càlid i 72 hores 
amb fred), es farà el desencofrat del conjunt, evitant produir ferides en la superfície del 
formigó. 

 

B Pericons Prefabricats
 

Provisió i col·locació d�element prefabricat armats de formigó, en una sola peça, de la 
mateixes o millors característiques geomètriques i  de resistència dels pericons #in-situ$, 
rasejada i anivellada. 

Omplir l�espai entre els talls d�excavació i els murs del pericó, amb terres d�aportació. Només 
es faran amb material de la mateixa excavació prèvia autorització de la D.O. 

 

1.2.3.6 Comprovacions 

 

Una vegada construïts, s�hauran de fer les següents comprovacions: 

Dimensions requerides 

Possibilitat de treure l�aigua. 

 

Posició de les entrades de conductes geomètricament correcta, segons el procediment. 

Quantitat i ubicació de conductes i sobresortint la mida necessària segons tipus de conducte. 

Marcs i tapes fixats i enrasades. 

 

1.2.3.7 Neteja i retirada de materials. 

 

Una vegada acabats els treballs de construcció i comprovació dels pericons, hauran de retirar-se tots 
els materials i maquinària a la zona de treball, deixant-la neta. 

 

1.2.3.8 Normativa de Compliment Obligatori 

 
EHE #Instrucció de Formigó Estructural$ 
Norma UNE EN-124 
Norma UNE 133100-1/2 

 

1.2.4 Taladres i perforacions 

 

1.2.4.1 Taladres i perforacions en murs 

 

La perforació pot ser manual o mecànica en envà, murs de tot tipus, elements prefabricats, etc., per a 
pas de la canalització, de tubs de 125mm o 40mm. Per altre banda, el taladre es farà mitjançant 
broques de diamant circulars de manera que es pugui realitzar amb la mínima transmissió de 
vibracions per forjats de tot tipus, de 30cm a 100 cm de gruix incloent inclinacions de fins a 45º per a 
pas de la canalització, de tubs de 125mm o 40mm. 

Quan s�especifiqui al projecte tècnic o ho indiqui la D.O., es ficaran passatubs d�acer en el interior del 
passamurs. 

Quan s�hagi de realitzar un taladre a un mur de formigó s�ha de intentar no afectar l�armadura principal 
dels mateixos. 

Una vegada terminats els taladres, ubicats i introduïts els tubs de la canalització exterior, 
s�impermeabilitzarà la zona d�actuació amb un mínim de capes iguals a les existents i es segellaran 
els conductes introduïts a l�edifici, mitjançant obturadors del tipus mecànic/inflable. Els tubs als 
pericons romandran obturats. 

Per últim, les  superfícies al voltant del taladre o perforació s�han de deixar perfectament acabades, 
segellades i pintades, segons D.O. 
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1.2.4.2 Perforació horitzonal dirigida 

 
Les perforacions horitzonals dirigides les haurà d�executar i validar una empresa especialitzada en 
aquest tipus d�obres i es regiran per les seves propies prescripcions tècniques. En el cas que el 
contractista no disposi de la capacitat per realitzar perforacions dirigides, haurà de subcontractar una 
emrpesa especialitzada. 
 

 

1.2.5 Subconductat de canalitzacions exiztents, incloent sanejament, mandrilat i instal·lació 
fil guia 

 

1.2.5.1 Concepte 

 

El subconductat és la introducció de conductes de diàmetre menor (com a norma general monotub de 
PEAD de diàmetres 40mm/35,2mm) per l�interior de canalitzacions de major secció amb l�objectiu de 
sectoritzar l�espai i acotant així la seva utilització. També es pot fer servir malla geotèxtil per a 
subconductar amb el mateix objectiu. 

 

1.2.5.2 Materials  

 

Per a les canalitzacions soterrades habituals, els materials seran: 

 

Subconducte de PEAD de diàmetre 40mm o subconducte tèxtil. 

Maneguet d�empalmament per a conducte de 40mm de diàmetre. 

Obturador amb anella d�amarratge per a subconducte de 40/35,2mm. 

Fil guia de corda de plàstic de sis caps. 

Producte normalitzat per a unir conductes llisos i maneguets d�empalmament. 

Obturadors del tipus mecànic/inflable 

 

Exemples de taps obturadors amb anella d�amarratge 

 

1.2.5.3 Maquinaria 

 

Les més habituals són: 

Grup compressor de 1500 l.  com a mínim. 

Cabrestant automàtic amb control de tensió i aturada automàtica. 

Dinamòmetre 

Carro de mandrilar de llargària 30 cm amb vareta de nylon de 100ml. 

Equip auxiliar de bobinat de subconductes. 

 

A més de la llista anterior, el Contractista tindrà en compte tota la ferramenta necessària en quantitat, 
qualitat i conservació per a resoldre qualsevol problema que pugui sorgir, sigui o no prevista. 

 

1.2.5.4 Execució 

 
I Replanteig i comprovacions previs

 

Tots els materials inherents a la instal·lació de subconductes hauran de ser comprovats al moment de 
la recepció en obra, i , en qualsevol cas, abans de la seva incorporació a la mateixa, garantint que 
compleixen el requisits necessaris per la seva correcta instal·lació, especialment qualsevol 
requeriment per part de la D.O. a banda d�aquesta especificació. 

Es farà un replanteig previ per la localització de l�espai d�instal·lació dels subconductes, abans de la 
sol·licitud de les llicència que pogueren ser necessàries. 

En cas de les cambres, es comprovarà l�absència de gasos nocius, explosius o tòxics en el interior de 
la cambra. Aquesta comprovació és indispensable per a que els operaris puguin accedir a les 
cambres. 

Les activitats que comprenen la instal·lació de subconductes en canalització ja existents són: 

Aportació de tot el  material, maquinària i personal, així com la corresponent senyalització de 
l�obra. 

Revisió i comprovació del conducte principal. 

 

Comprovat el tram de canalització a subconductar, s�haurà de instal·lar una guia per a treballar dins 
del conducte. Aquesta guia (fil guia de nylon), es pot introduir mitjançant la utilització d�aire comprimit, 
varetes continua de nylon o varetes segmentades. 

Es comproven els conductes en tota la llargària mitjançant el mandrilat, que consisteix en passar un 
element comprovador (mandril), de manera que es garanteixi l�absència d�obstruccions o qualsevol 
disminució de la secció del tub, deixant el fil guia instal·lat en cada tub. 
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La tolerància del mandril serà com a màxim del 10% del diàmetre interior del conducte a mandrilar. 

Encara que es tractarà de canalitzacions de conductes de major diàmetre, aquests es mandrilaran 
igualment en tota la llargària de la canalització. 

 

II Instal·lació del subconducte
 

Establerta la guia de pas pel interior del conducte principal, es procedeix: 

 

Situar el cabrestant en posició de tir. 

Fixar els punts de canvi de sentit del tir mitjançant politges que permeten facilitar el recorregut 
del cable de tir. 

Substitució de la guia de pas pel cable de tir d�acer del cabrestant. 

Fixar la màniga de tir autoestrangulant o element similar de prenso - tracció al extrem del 
cable intercalant el nuc giratori corresponent. 

Situar en posició d�estesa el rotllo de subconducte, que pot estar suspés o en suport estàtic, 
de manera que el subconducte pugui sortir per la part superior. 

Fixar la màniga de tir o element similar de prenso - tracció a l�extrem del subconducte. 

Ubicar un operari a cada extrem de l�obra equipats, de manera que es puguin comunicar 
fàcilment per facilitar l�estesa. 

Introduir el subconducte en el conducte principal mantenint la correcta alineació, i garantint 
que sigui directa, evitant que es pugui deteriorar el subconducte. 

Procedir a l�estesa del subconducte mitjançant tracció controlada pel cabrestant. Mai es 
sotmetrà el subconducte a una tensió superior a la que recomani el fabricant. 

No es faran empalmaments als subconductes, si fora necessari haurà de ser autoritzar per la 
D.O., i es faran tallant de forma neta els dos extrems del subconducte en el mateix pla de tall, 
utilitzant en la unió dels extrems managuets de PEAD encolats. 

Finalitzada l�estesa entre els punts desitjats, tallar de forma provisional als extrems del 
subconducte, llevant les parts afectades per l�operació de l�estesa. S�ha de considerar el fet de 
la recuperació en el futur per la contracció del material que tindrà lloc a les hores següents a 
l�estesa, de manera que no quedi curt una vegada finalitzada la recuperació total. 

Quan s�hagi constatat la contracció definitiva del subconducte, es tallaran definitivament els 
extrems deixant uns sobrants que sobresortiran dels conductes uns 10 cm com a mínim, per a 
possibilitar un futur empalmament si fora necessari. 

Si la canalització permet la col·locació d�obturadors, es farà així. De no ser el cas, s�obturarà 
amb  espuma d�ompliment universal que farà de dispositiu d�obturació en els dos extrems. 

En canalitzacions propietat d�altres que no estigueren obturades, es deixaran igualment 
terminades a excepció de que no s�obturaran. 

 

 

III Comprovacions
 

Es procedirà al mandrilat del conducte, tant de 125 mm com de 40 mm, mitjançant la introducció en el 
interior d�un mandril, assegurant que no existeixen obstruccions de cap tipus o canvis de secció dels 
conductes.  

Es deixarà passat el fil guia a tots els conductes. El mandril de comprovació tindrà una tolerància 
màxima del 10% del diàmetre interior del subconducte. 

Al terminar les obres es retirarà tota la maquinaria, materials, i es deixarà la zona neta. 

 

1.2.6 Cales 

Per a comprovar la possible existència i situació d�altres serveis, es podran utilitzar equips de detecció 
de conductes soterrats i mètodes geotècnics per conèixer la natura del terreny. 

De la mateixa manera, sempre que es consideri necessari, ja que no es coneix amb precisió 
l�existència de canalitzacions o serveis d�altres companyies, es practicaran cales de prova de manera 
manual. 

Les cales en els punts intermedis del traçat es faran en la direcció que es proposa per a la 
canalització. 

L�obertura de les cales es farà sempre immediatament abans del inici de l�obra, a excepció de que per 
circumstàncies particulars o relatives a la redacció del projecte fora convenient avançar-les. 

Per aquestes cales, l�obtenció de llicències, obertura i tancament (repavimentat inclòs si fora 
necessari), es farà d�acord amb l�ordenança de cales si existeix o les instruccions dels representants 
dels organismes competents. 

 

1.2.6.1 Instal·lació tub metàl·lic 

 

Aquest procediment descriu la instal·lació de tub metàl·lic en paraments verticals o horitzontals, en 
aquells casos que sigui necessari cobrir la longitud total o parcial d'un baixant o muntant per façana, 
un pont o un viaducte transversalment. Així mateix, inclou tots els elements auxiliars i els mitjans 
materials, mecànics o humans que es requereixen per a la seva correcta execució. 

 

Els materials necessaris principals són: 

Tirafons 

Brides o abraçadores protegides contra la corrosió. 

Tub d'acer galvanitzat electrolíticament i accessoris 

Caputxó de protecció de cable 

 

L'anterior llista de materials no descarta qualsevol altre que pugui ser necessari per a la correcta 
execució de la unitat d'obra. 



                 
 

 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES IMI ! AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Pàgina 43 de 74

Plec de prescripcions tècniques 

IMI (Institut Municipal d�Informàtica) 
Av. Diagonal, 220 planta 3ª. 
08018 Barcelona 
Tel. 93 291 81  

 

En general l'ús del tub metàl·lic quedarà limitat a les sortides laterals des de canalització subterrània a 
façana o pals. També es contempla l�ús per creuar viaductes i ponts. Normalment el tub haurà de 
instal·lar-se com a protecció mecànica del cable o cables fins una alçada de 2,5 metres respecte a la 
rasant del paviment. A vegades pot ser necessari cobrir tota la pujada del cable per motius estètics o 
d'una altra índole. 

S'estudiaran els recorreguts amb tub de mode que es coordinin per l'ús de cables de fibra òptica i 
d�altre tipus, reflectits en els projectes corresponents. D'aquesta manera, és preferible situar un tub de 
major secció que dos paral·lels de menor secció.  

S'haurà de donar al tub la forma adequada perquè s�adapti als paraments on ha de instal·lar-se, de 
manera que s'adapti a possibles sortides o entrants de tal parament. Per això, hauran de prendre's les 
dades en camp, per a realitzar posteriorment la seva execució en taller. 

Una vegada executada la geometria del tub, haurà de procedir-se a la galvanització. Durant el 
muntatge no s'hauran de realitzar processos de mecanitzat que puguin danyar la protecció galvànica. 

El procés de galvanització haurà d'adaptar-se a la norma UNE 37-501, de galvanització en calent. 

Junt amb el tub s'utilitzaran tots aquells accessoris associats necessaris per a la correcta execució de 
la unitat d�obra, com els reductors de secció per al pas del diàmetre del conducte soterrat al tub de 
façana o viaducte, la realització d'entroncaments de diferents trams, derivacions, entroncaments, etc. 

Els tubs s'uniran entre si per mitjà d'accessoris adients a la seva classe i material que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionen als cables que discorrin pel seu interior. 

 Les corbes en els tubs seran contínues i no s'admetrà que originin reduccions de secció. Els radis 
mínims de curvatura seran els indicats pel fabricant del cable més un 20% en tots els casos. 

Si fos necessari, el tub es pintarà de color adequat per a minimitzar la impacte visual que pugui 
causar. El pintat es realitzarà per mitjà de l'aplicació de dos capes de imprimació i dos d'acabat 
d'esmalt sintètic. 

La subjecció del tub al parament vertical/horitzontal es realitzarà per mitjà de brides o abraçadores 
protegides contra la corrosió i sòlidament unides, utilitzant per això les ferramentes adequades. 

La instal·lació dels tubs haurà de ser tal que faciliti la introducció dels cables després de la seva 
col·locació. Per això es disposaran els registres que siguin necessaris per mitjà de caixes de derivació 
adients a la classe del tub i el seu material. 

Els cables sempre s'instal·laran en els tubs després de la fixació dels mateixos. Els registres serviran 
com ajuda per l'estesa de cables o per la realització de derivacions. 

 Per evitar el danyat dels cables durant el procés d'estesa, els bords finals dels tubs, a l�hora de 
penetrar en les caixes, estaran proveïts d'embocadures amb bords arrodonits o dispositius 
equivalents. 

Es col·locaran sempre fixacions en ambdós costats quan es realitzi un canvi de direcció o 
entroncament i immediatament abans i després d'una caixa. 

En l'extrem del tub per on surtin el cable o cables, haurà de instal·lar-se un caputxó de PVC per a 
donar estanqueïtat al tub. 

Es realitzaran els treballs d'obra i acabats necessaris per assegurar una correcta terminació, 
especialment en la zona de contacte paviment - tub. 

Tots els treballs, transports, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució 
i acabat de la unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figuren 
tots ells especificats en la descripció, incloent escaladors, cistella - grua i d�altres. 

1.2.7 Treballs arqueològics 

Aquest pelc de prescripcions tècniques ha estat generat per a les obres de canalitzacions soterradas i 
instal·lacions de fibra òptica de l�Institut de Cultra de l�Ajuntament de Barcelona. Els edificis a 
incorporar a la xarxa de fibra òptica de l�IMI es poden trobar en zones d�interés arqueològic. Quan 
s�hagi de realitzar qualsevol treball de canalització soterrada en zones desclarades d�interès 
arqueològic, una empresa especialitzada en aquests serveis haurà de ser subcontractada per portar a 
terme els treballs d�inspecció. Els arqueòlegs podran parar o modificar el traçat de la canalització 
soterrada si es trobessin restes d�interés. 
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2 INSTAL·LACIONS 
 

2.1 MATERIALS I SUBMINISTRAMENT 
 

2.1.1 Prescripcions comuns a tots els materials 

 
Tots els equips, cables i materials que s�utilitzin a la instal·lació compliran el següent: 
 

Estaran fabricats d�acord amb les normatives vigents 
Seran de bona qualitat 
Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional 
Tindran les propietats que s�especifiquen per a cadascun d�ells 
Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, sempre que no es 
contradiguin les d�aquest document 
Estaran instal·lats on s�indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o reparació, i el 
instal·lador preveurà els espais necessaris encara que no estiguin inicialment especificats 

 

 

2.1.2 Tub metàl·lic 

 

Els tubs d'accés vertical a façana, pals, ponts i viaductes seran d'acer galvanitzat en calent  

Les següents especificacions corresponen a les característiques del recobriment galvanitzat de tub 
(UNE 37-505-89). 

 

2.1.2.1 Aspecte superficial 

 

El recobriment ha de ser llis i no presentar discontinuïtats apreciables a simple vista, sense inclusions 
de flux i cendres . 

La verificació de l'aspecte superficial es realitzarà per mitjà d'inspecció visual (observació  de les 
superfícies externes i internes dels tubs complets). 

 

2.1.2.2 Adherència 

 

L'adherència del recobriment ha de ser l'apropiada perquè no es produeixen despreniments ni 
exfoliacions durant el transport, manipulació i muntatge dels tubs. 

La comprovació de l'adherència per a tubs menors de 50 mm (DN) es realitza per mitjà d'un assaig de 
doblegat a 90é amb un radi interior igual a vuit vegades el diàmetre exterior del tub. 

La comprovació de l'adherència per a tubs majors de 50 mm (DN) es realitza per mitjà d'un assaig 
d�esclafament fins una distància entre plaques del 80% del diàmetre exterior del tub. 

 

2.1.2.3 Massa del recobriment 

 

La massa mitjana del recobriment dels tubs ha de ser, com a mínim, de 400 g/m2, referida a la suma 
de les superfícies interna i externa dels mateixos.  

La determinació de la massa mitjana podrà realitzar-se  pel mètode gravimètric o pel mètode 
magnètic, que es descriuen en la norma UNE 37-501-88+: 

 
Procediments Espessor 

normal 
(µm) 

Aleació amb 
l! acer base 

Composició del 
recobriment 

Procés d!obtenció Tractaments 
posteriors 

Galvanització en 
calent UNE 37-501, 
en discontinu
Tubs: 37-505 

50-100 Sí

Varies capes 
d�aleacions Zn-Fe y 
una capa externa de 
Zinc 

Immersió en un bany de 
Zinc fos 

Pintat aleació 
(Galvannealed)

 

Com a material complementari tenim: 

 

BRIDES METÀL·LIQUES PER A SUJECCIÓ MURAL DE TUBS: 

Les grapes dels tubs d'accés a façana, pals, ponts i viaductes seran d'acer inoxidable. 

CON DE REDUCCIÓ/PROTECCIÓ INFERIOR PER A ENTRADA DE CABLES 

Aquest element s'instal·la en la part inferior del tub d'acer galvanitzat d�entrada a façana o a pal, 
connectat el tub soterrat de polietilé. El con de reducció porta en la seva part superior un randa 
roscada normalitzada per cada tub i en la seva part inferior un randa lleugerament cònica per a 
entrar a pressió dins del tub de polietilé de 125 mm. Aquest con de reducció és fabricat en fosa 
dúctil. 

 

CON DE PROTECCIÓ SUPERIOR PER A SORTIDA DE CABLES 

Aquest element s'instal·la en la part superior del tub d'acer galvanitzat de sortida a façana o a 
pal. Permet la sortida d'un, dos o tres cables (segons grandària), tallant en instal·lar el caputxó a 
la longitud exacta del diàmetre que defineix el feix de cables. Aquest con és fabricat en neopré. 



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 





Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o 
es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats 
en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de 
l'article 27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat.

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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. 
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 CRITERI 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. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  



     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i 
ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i 
ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 
no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 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 
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 CRITERI 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). 
* 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 (PG-3). 
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. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
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. 
     - 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg 
i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1.
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser 
A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦



¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008
de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs 
de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERI 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 harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 



En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també
a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a 
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 
densitat o altres. 
S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14/01/1991. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de 
designar de la següent manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado 
con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la 
pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte 
amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 



- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI 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 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Parte 1: Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Parte 2: Métodos de ensayo. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
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 parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a 
la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc 
en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio 
o Caracteristica: Reacció al foc:
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Reacció al foc 
          - Aïllament directe al soroll aeri 
          - Resistència tèrmica 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 
     - Com alternativa la designació normalitzada 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Adherència, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència:
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Resistència a l'esforç tallant 
          - Reacció al foc 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
          - Resistència a flexió 
          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva 
documentació sobre l'ús previst 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 
aplicable
     - Com alternativa la designació normalitzada 
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament. 
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els 
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032) 
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. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de 
la norma europea UNE-EN 13279-2. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ: 
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció 
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un 
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els 
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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 
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% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
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. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 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% 
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 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 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. 
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). 
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 (PG-3). 
* 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 i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma 
UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
     - Símbol del marcatge CE 
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 



     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
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. 
- 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant.
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. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos 
(hulla o d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons 
el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, 
segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
     - ADH: reg d'adherència 
     - TER: reg termoadherent 
     - CUR: reg de curat 
     - IMP: reg d'imprimació 
     - MIC: microaglomerat en fred 
     - REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦



¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 
l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que 
permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran 
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i 
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades 
de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 

3.- UNITAT I CRITERI 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). 
* 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 (PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 



bituminosas catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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:
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge 
CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat 
subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 
     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, 
ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 
13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2: 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, 
segons UNE-EN 1426). 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, 
segons UNE-EN 1427). 
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 

- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho 
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució 
de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament 
lent o termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
     - Quantitat de 30 t. 
     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació 
i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 
transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna
de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
- 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 
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 CRITERI 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" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
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 (PG-3). 

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. 
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: 
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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
- 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 
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 CRITERI 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" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
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 (PG-3). 

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. 
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: 
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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
- 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 
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 CRITERI 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" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
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 (PG-3). 

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. 
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: 
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. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 
del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 
la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 



estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 
del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 
la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 



La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 
o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

3.- UNITAT I CRITERI 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 

MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica 
en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió 
(UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 



1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior 
al 90 % del previst en el projecte. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 CRITERI 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). 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
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 CRITERI 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 

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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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. 
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 CRITERI 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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. 
- 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 períodes 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 CRITERI 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). 
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, 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. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 CRITERI 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes 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 CRITERI 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
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. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
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:
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 

PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+

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 CRITERI 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
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 CRITERI 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques 
i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 
alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir 
els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies:
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 
corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI 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. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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
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 

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. 

3.- UNITAT I CRITERI 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). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 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 CRITERI 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. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

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. 
     - 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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: 
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 
argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
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 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 CRITERI 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. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

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. 
     - 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. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una 
sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
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. 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació 
de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 
d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 
Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació 
de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 
d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de 
la radiació solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 
l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

3.- UNITAT I CRITERI 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 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat 
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i 
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec 
de condicions. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF. 
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 
limitacions establertes en el plec. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors 
a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en 
la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  
± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  
± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una

vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval 
del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han 
de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com 
a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones 
de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 
arestes rectes i la cara plana. 



No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI 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 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 
6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons 
control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 
del subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de 
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. 
Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres 
més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especifica't. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 



- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm):
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions),
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 
6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca 
de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 
del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de 
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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: 
     - 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 CRITERI 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). 
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 (PG-3). 

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: 
     - 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 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
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. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes 
amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
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 
     - 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 DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS 
Requisits dels materials constitutius: 
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de 
la mescla, d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de 
complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de 
l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la 
sèrie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 

Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per 
un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins 
compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i 
de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 
dels següents: 
- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
          - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  
1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 
     - La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, 
els límits globals de la qual s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants.
- 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 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 
en mescles drenants. 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu
     - 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 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 
en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     - 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 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, 
a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants 
     - 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 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, 
a la taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 
en mescles drenants. 
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
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: 
- 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 7 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (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 8 de 
l'UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 
3:
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
El tipus i la composició de les mescles han de complir les especificacions de les normes UNE-EN
13108-2 per a les mescles discontinues i UNE-EN 13108-7 per a les mescles drenants; també hauran
de complir les especificacions dels epígrafs 543.3 i 543.5 del PG 3 vigent.
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
Els granulats han de complir les especificacions dels epígrafs 543.2.3 i 543.5.3 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 CRITERI 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 DISCONTINUES BBTM: 
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas 
bituminosas para capas delgadas. 
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). 
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 (PG-3). 

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 discontínues: 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 
     - Detalls de la conformitat amb l'apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les especificacions 
d'estabilitat mecànica ho requereixin 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 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: 
     - 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 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
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 543.5.1 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 DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS: 
- 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 543.9 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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal.
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos 
de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna
a les marques vials. 



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. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
     - Classe A: >= 1,5 
     - Classe B: >= 1,7 
     - Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: 
expressat com passa/no passa. 
     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
     - Grans i partícules estranyes: <= 3% 
     - Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 
mm.
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
+---------------------------------------+
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 
     - Classe 0: valor no requerit 
     - Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons 
UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap 
alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb 
l'aigua o els agents químics citats anteriorment. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3). 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent 
informació:
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions 
d'ambdós.
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 
12802.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 
     - Granulometria 
     - Índex de refracció 
     - Percentatge de microesferes defectuoses 
     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 
12802.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que 
no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat 
assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma 
UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents 
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides 
defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis 
de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical. 
LLUMS:
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 
el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, 
en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció 
inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció
de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen 
la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud 
i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent 
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament
de perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres simples. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció 
de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions 
fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 



No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials.
La seva base ha de ser plana. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2 
Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment 
d'altres tipus requereix una justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i 
durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que 
tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 
sulfurs o sulfits. 
Toleràncies:
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3 u en10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions.
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos. 

3.- UNITAT I CRITERI 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 

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
* 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). 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant 
de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions realitzades, 
etc.
- Controls de fabricació: 
     - La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana d'anticipació 
de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica.
     - L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren

les mesures dels paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs 
d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s'han de realitzar els controls 
següents:
          - Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de 
fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi 
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats 
que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, 
i tractament de les disconformitats. 
          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació 
de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos 
els materials corresponents i les peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels 
controls.
          - Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega 
de les peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i 
comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats. 
- Controls de recepció a obra: 
     - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 
          - Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega
de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, 
geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec de 
condicions.
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o 
imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 
utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les informacions
a subministrar. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Alumini anoditzat. 
     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
     - Amb pintura no reflectora 
     - Amb làmina retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta 
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant. 
Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel·les (de 175 mm. d'alçada) que 



formen la placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes d'una senyal. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions 
de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1): 
     - P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a 
la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 
     - E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, 
el substrat es una placa plana). 
     - SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció 
de la superfície de la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 
4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización 
vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 
del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents: 
     - Pressió de vent: Classe WL2 
     - Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
     - Carregues puntuals: Classe PL0 
     - Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients 
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han 
de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de 
luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una 
massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les 
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 
identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol
altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar 
sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte 
ha de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats 
al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica 
si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les 
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa 
norma.
-
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi 
de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa 
que contingui, entre altres, les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la 
marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la 
documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, 
així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne 
el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies:
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
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'1 m 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'1 m de l'edifici al que es connecta 
el sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies:
- Diàmetre exterior: 
     - 110-125:  0,3mm. 
     - 160:  0,4 mm 
     - 200-250:  0,5 mm 
     - 315:  0,6 mm 
     - 355-400:  0,7 mm 
     - 450: 0,8 mm 
     - 500: 0,9 mm 
     - 630: 1,1 mm 
     - 710:  1,2mm 
     - 800:  1,3 mm 
     - 900:  1,5 mm 
     - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 
1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a 
l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, 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 CRITERI 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 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub 
de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la 
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- 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) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Resistència a la tracció (UNE 53112) 
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
     - Retracció longitudinal en calent (EN 743) 
     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
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. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, 
i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
     - 5 mesures de longitud (1tub) 
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
          - 8 mesures per DN <= 250 
          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
          - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
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: 

Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del 
fabricant.
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més 
del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 
2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 
siguin correctes. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 obertura. 
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: 
     - 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.). 

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 CRITERI 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.

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. 

Plec de condicions 



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
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
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 obertura. 
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: 
     - 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.). 

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 CRITERI 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.

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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 



- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 
als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte 
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama 
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons 
control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i 
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta 
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons 
norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons 
UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat 
i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 
segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors 
de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de 
resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons 
UNE-EN 50575 
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. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament 
de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 
sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 
i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, 
Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 
prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 



- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i 
verd
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 
verd
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: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, 
UNE-EN 60754-2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions 
nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons 
la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons 
la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 
50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos 
generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la 
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir 
de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para 
líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Aca, B1ca, B2ca, Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 



Dca, Eca: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe 
Fca:
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels 
anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el 
final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta 
fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats
(*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 
tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, 
a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 



Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al 
projecte o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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 CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

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. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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 CRITERI 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). 

Plec de condicions 

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



3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, 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). 
* 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 (PG-3). 
* 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. 

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

Desmuntatge d’elements de senyalització, amb mitjans mecà nics i càrrega sobre camió. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge del cos del semàfor i/o els accessoris 
- Desmuntatge de suports de semàfors 
- Desmuntatge de panells d’informació variable 
- Desmuntatge de suports de panells d’informació variable 
- Desmuntatge d’elements de pilones retràctils 
- Desmuntatge de cables de comunicacions de les instal·lacions de semàfors 
- Desmuntatge de cables elèctrics de les instal·lacions de semàfors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Càrrega dels elements desmuntats sobre camió i trasllat a lloc d’aplec o abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 
d’ús.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

La unitat quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 

Plec de condicions 

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

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 
- 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. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 

Plec de condicions 

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

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 

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 
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'adient. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 

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



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 

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.

Plec de condicions 

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

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF. 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que 
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments.
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat 
per la DF. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer 
de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals,
d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
* Orden de 29 de diciembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADZ/1976: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos. 

Plec de condicions 



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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta 
finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final.
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus 
de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

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. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 

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.

Plec de condicions 

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 CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 



residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
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.

Plec de condicions 

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: 
- Rases i pous 
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. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
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. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 
50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles 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 garantir 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 CRITERI 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. 
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. 

Plec de condicions 

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'article 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'article 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. 
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. 
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 aïllades 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 CRITERI 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: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

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

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 



Plec de condicions 

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

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

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

Plec de condicions 

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

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 
sobre la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons 
UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció 
i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 
segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2: 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1: 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en 



la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 

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 CRITERI 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). 
* 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 (PG-3). 
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. 
- 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.

Plec de condicions 

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

Plec de condicions 

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

Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de 
la rigola. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 



Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

Plec de condicions 

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

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 
morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA:

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 



Plec de condicions 

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

Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit
en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

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

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

Plec de condicions 

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

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, 
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 



- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 
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 termini de trencament 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 
addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de 
la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha 
d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 

s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, 
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, 
en cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i 
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta 
i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram 
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer 
a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball 
i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla 
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima 
prescrita a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins 
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara 
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa 
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 
de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim 
de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc 
no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt 
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient 
en 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 CRITERI 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). 
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 (PG-3). 



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 indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 

Plec de condicions 

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

Mescla bituminosa en calent per a capes de rodadura, formades per la combinació d'un betum 
asfàltic, granulats, en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb 
discontinuïtats granulomètriques en alguns tamisos, pols mineral i eventualment additius, de 
manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia
de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en 
granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat 
granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa 
de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen 
propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix.. 
- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en 
granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat 
granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica 
molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb 
la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a 
ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
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 de les mescles ha de complir les indicacions del apartat 543.7.1 del PG 3. 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 543.12.a o 543.12.b del 
PG-3.
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 543.13 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 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 543.4 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 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en 



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 pluja. 
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 en les taules 542.14.a ó 542.14.b del PG-3. Si està constituïda per un paviment 
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i segellar les zones 
massa permeables, seguint les instruccions de la DO.
Sobre la superfície d'assentament cal haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que 
ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3. 
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'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 mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions 
ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció 
transversal indicada a la DT amb les toleràncies establertes a l'epígraf 543.7.2 del PG 3. 
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 543.7.1. 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. El nombre de pasades del compactador, sense vibració, ha 
de ser superior a 6. 
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 543.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa 
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 
de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim 
de 15 cm un de l'altra. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només 
en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible 
tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment. 
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 es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre 
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA I MESCLA DRENANT: 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada. 
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'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). 
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 (PG-3). 

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 aplicant 50 cops per cara 
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 
Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons 
NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 543.9.4 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:
- 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 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la 
obra, abans de la posada en servei. 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar gruix, densitat aparent i percentatge
de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a 
relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per 
diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment tractada 
mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada 
- Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament
- 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 543.9.4 
del PG 3 
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, 
abans de la posada en servei. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 543.10 del PG 3. 

Plec de condicions 

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

Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant o producte de cura. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
REG D'ADHERÈNCIA: 

El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
Dotació del lligant: 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus 
formigó bituminós: >= 250 g/m2. 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de 
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 
REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució 
uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una 
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
La dotació del granulat de cobertura: 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del 
reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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



superfície aplicada. 
REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb 
la dotació aprovada per la DF . 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* 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). 
* 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 (PG-3). 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres 
recollides en safata, en un nombre de punts >=3. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Regs d'imprimació i de cura: 
     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 
- Regs d'adherència: 
     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats. 
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, 
les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts 
aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 
     - Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor 
<= 25 % de 6 MPa. 
     - Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 
% de 4 MPa. 
Actuació en cas d'incompliment: 
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa 
superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de 
la mescla bituminosa superior. 

Plec de condicions 

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

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives 
i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i 
en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les 
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 



- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar 
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre 
gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 
afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 
UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de 
carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 
en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 
sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques 
vials per a millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada
per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b 
i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera 
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions 
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb 
la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 
sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10
del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de 
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les 
de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica 
la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la 
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent 
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar 
els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà 
acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin 
la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació 
d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir
aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la 
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat 
del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 
sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción 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). 
* 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 (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de 
las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 



VIALS PRIVATS: 
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: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent 
informació:
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de 
la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de 
la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions 
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 
3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 
l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits 
especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 
addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials 
en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors
blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

Plec de condicions 

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

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives 
i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i 
en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les 
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 



MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar 
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre 
gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 
afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 
UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de 
carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 
en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 
sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques 
vials per a millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada
per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b 
i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera 
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions 
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb 
la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 
sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10
del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de 
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les 
de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica 
la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la 
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent 
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar 
els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà 
acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin 
la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació 
d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir
aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la 
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat 
del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 
sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción 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). 
* 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 (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de 
las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
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: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent 
informació:
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de 
la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de 
la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions 
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 
3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 
l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits 
especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 
addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials 
en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors
blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

Plec de condicions 

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

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives 
i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i 
en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les 
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar 
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre 



gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 
afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 
UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de 
carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 
en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 
sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques 
vials per a millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada
per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b 
i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera 
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions 
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb 
la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 
sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10
del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de 
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les 
de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica 
la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la 

declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent 
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar 
els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà 
acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin 
la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació 
d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir
aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la 
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat 
del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 
sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción 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). 
* 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 (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de 
las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
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: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 



- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent 
informació:
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de 
la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de 
la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions 
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 
3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 
l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits 
especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 
addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials 
en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors
blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

Plec de condicions 

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

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives 
i reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P) 
     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
     - Estructurades (E) 
     - No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S) 
     - Fàcils d'eliminar (F) 
     - De emmarcar (B) 
     - Emmascaradora (M) 
     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació: 
     - Marques vials "in situ" 
     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i 
en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les 
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar 
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre 
gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 
afegides al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 



- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 
UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de 
carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 
en sec i amb humitat. 
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 
sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics 
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques 
vials per a millorar el seu contrast. 
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada
per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b 
i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera 
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions 
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb 
la norma UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 
sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10
del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de 
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les 
de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica 
la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la 
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent 
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar 
els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà 
acta de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin 
la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació 
d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir
aquesta compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la 
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat 
del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 
sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción 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). 
* 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 (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de 
las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
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: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent 
informació:
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
     - Tipus i dimensions de la marca vial. 



     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
     - Data de posada en obra. 
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de 
la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de 
la maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions 
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 
3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 
l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits 
especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual: 
     - Es realitzarà amb equips portàtils. 
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 
addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials 
en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors
blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

Plec de condicions 

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

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

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

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 



en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

Plec de condicions 

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

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig
aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte 
en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, 
en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el 
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del 
galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar 
a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs
de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge 
galvanitzades i cargols d'alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat: ± 1° 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a 
la DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior 
a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats 
amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 
3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 

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

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

Plec de condicions 

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

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris. 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
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). 
* 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 (PG-3). 

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. 

Plec de condicions 

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 prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de 
grava, i reblert lateral amb terres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 



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 
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 

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. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

3.- UNITAT I CRITERI 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). 

Plec de condicions 

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 CRITERI 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). 
* 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 (PG-3). 

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. 

Plec de condicions 

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

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 



- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per 
la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

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 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
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.

Plec de condicions 

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

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 



- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de 
la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels 
mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes 
al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats 
han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha 
de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en 
les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació,

ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie 
i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l 
de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant 
l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats



- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.

Plec de condicions 

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

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de 
la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels 
mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes 
al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats 
han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha 
de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en 
les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació,
ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie 
i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l 
de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 



Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant 
l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.

Plec de condicions 

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

Cables unipolars amb conductor d'alumini i aïllament sec, de tensions nominals 12/20 kV i 18/30 
kV, per a xarxes de distribució en mitja tensió i seccions de 95, 150, 240 i 400 mm2. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina termoplàstica 
i pantalla 
- Cables amb aïllament d'etilè-polipropilè (EPR), coberta de poliolefina termoplàstica i 
pantalla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Estesa del cable 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els empalmaments i derivacions han d'estar fets amb elements de connexió normalitzats i 
compatibles amb els materials del cable. Per aquest motiu han d'estar fets amb els materials 
i accessoris subministrats pel fabricant o els expressament aprovats per aquest. Les connexions
i empalmaments s'han de fer de manera que quedi garantida tant la continuïtat elèctrica com
de la pantalla com de l'aïllament. 
Els radis mínims de curvatura del cable col·locat han de ser superiors a 15 D (essent D el 
diàmetre exterior del cable). 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar les tasques d'estesa del cable, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
L'estesa del cable s'ha de fer seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes 
d'obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les 
companyies subministradores. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Es tindrà especial cura en treure el cable de la bobina de no causar-l'hi ni tensions ni 
deformacions innecessàries. L'extracció del cable es farà per la part superior de la bobina, 
controlant el gir amb algun sistema de frenada. 
La bobina s'ha d'aixecar uns 15 cm de terra. Es tindrà cura de que el cable de la part inferior 
de la bobina no toqui a terra, ni fregui amb cap objecte. 
S'ha d'inspeccionar la superfície interior de les tapes de la bobina per a eliminar qualsevol 
estella, clau o qualsevol altre element sortint hi pugui haver. 
S'han de respectar els radis mínims de curvatura en els canvis de direcció. Durant l'estesa, 
els radis de curvatura han de ser superiors a 20 D (essent D el diàmetre exterior del cable). 
Cal interrompre els treballs si la temperatura ambient es de 0ºC o inferior. 
Els extrems del cable han d'estar protegits durant el procés d'instal·lació per tal d'evitar 
l'entrada d'humitat a l'interior. En cas d'interrompre les tasques d'instal·lació del cable, 
s'han de col·locar elements d'obturació als extrems. 
Es deixaran els solapaments necessaris entre els cables que s'hagin d'empalmar. 
L'estesa del cable s'ha de fer sense tensió a la línia. 
S'ha de comprovar que les característiques del cable corresponen a les especificades al 
projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop acabades els tasques de col·locació, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de tubs, cables, etc.), així com dels equips i elements 



auxiliars que s'han fet servir durant l'estesa. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-HD 620-5E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 5: Cables unipolares y unipolares
reunidos, con aislamiento de XLPE. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero 
para distribución aerea y servicio MT (tipo 5E-3) 
UNE-HD 620-7E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión 
asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 7: Cables unipolares y unipolares
reunidos, con aislamiento de EPR. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para 
distribución aerea y servicio MT (tipo 7E-2) 

Plec de condicions 

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 CRITERI 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 

* 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). 
* 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 (PG-3). 
* 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. 

Plec de condicions 

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: 
- Lloses i bancades 
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. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles 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 garantir 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. 
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la 
DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF 
els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 
cura la zona d'ancoratges. 

3.- UNITAT I CRITERI 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. 
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. 

Plec de condicions 

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: 
- Estreps 
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. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 



     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles 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 garantir 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. 
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat 
gros parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

3.- UNITAT I CRITERI 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. 
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. 

Plec de condicions 

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

de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs 
ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total 
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent 
i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies 
de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis 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 període 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. 
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 assegurar 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 CRITERI 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). 

Plec de condicions 

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

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la 
DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 



superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense 
reblir ni fissures). 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca 
i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents. 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior 
a 50 km/h. 
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa 
de l'aire, indicats pel fabricant. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel 
fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera 
sigui seca. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per 
a la seva completa finalització. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
* 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). 

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

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg. 
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 

Plec de condicions 

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

Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària 
durant l'execució d'obres o tasques de manteniment a les carreteres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar
el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament 
aprovades per la DF durant el replanteig. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar
el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb 
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de 
tall, restricció o desviament del trànsit. 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el 
paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma. 
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 



Estructural (EHE-08). 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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 defectes 
d'execució.
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. de la norma EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementaria: 
     - De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'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 DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 
17 de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir 
coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element. 

Plec de condicions 

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

Muntatge i desmuntatge del elements de fusta que formen el cindri, per a la realització d'arcs, 
voltes i revoltons. 
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 garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements d'apuntalament 
- Muntatge i col·locació dels elements que formen el cindri 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat de junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de travaments 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Humectació de l'encofrat 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en condicions de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen el cindri han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir 
les toleràncies dimensionals i de suportar sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions estàtiques i dinàmiques que comporta  la col·locació a l'obra. 
La col·locació de cindris s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un descindrat fàcil. 
El descindrat s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El termini de descindrat ha de ser el que indiqui la DF. 
Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Replanteig parcial de les directrius i de les generatrius:  ± 10 mm 
- Replanteig total de les directrius i de les generatrius:  ± 20 mm 
- Nivells d'arrencada i de la clau:  ± 10 mm/2 m 
- Planor de les cares:  ± 20 mm 
- Moviments locals del cindri:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt:  <= L/1000 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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 
Abans de col·locar l'obra s'ha de comprovar el nivell, l'aplomat i la solidesa del cindri. 
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. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat utilitzada, acceptada per endavant 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). 

Plec de condicions 

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

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, 
voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en 
el forat practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi 
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica 
formigó o pedra 
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla 
d'adhesiu, sobre suport d'obra de fàbrica de maó massís 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Ancoratge amb rodons 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol 
Ancoratge amb tac químic: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Introducció de l'ampolla de resines 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants 
ANCORATGE AMB RODONS: 
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que 
determini la DF. 
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, 
per evitar una nova línia de fractura. 
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra 
utilitzada.
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic. 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 

Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. 
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes. 
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts. 
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es 
el cas. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE: 
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1. Amidaments



PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol 01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

1 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Proporció
3 Longitud aigua 1,000 1.665,00 0,80 0,80 1.065,600 C#*D#*E#*F#
5 Longitud telecos 2,000 180,00 0,80 0,80 230,400 C#*D#*E#*F#
7 Longitud IMI voreres
8 Antoni Maura 1,000 30,00 0,80 0,80 19,200 C#*D#*E#*F#
9 Plaça de l'Àngel 1,000 70,00 0,80 0,80 44,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.360,000

2 F2194JL5B m2 Demolició de paviment de pedra natural col·locada sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Proporció
3 Longitud aigua 1,000 1.665,00 0,80 0,20 266,400 C#*D#*E#*F#
5 Longitud telecos 2,000 180,00 0,80 0,20 57,600 C#*D#*E#*F#
7 Longitud IMI voreres
8 Antoni Maura 1,000 30,00 0,80 0,20 4,800 C#*D#*E#*F#
9 Plaça de l'Àngel 1,000 70,00 0,80 0,20 11,200 C#*D#*E#*F#

11 T Unitats Longitud Amplada
13 Base de llambordes sota paviment de

mescla bituminosa
14 C#*D#*E#*F#
15 Creuaments C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Via Laietana 6,000 16,00 4,00 384,000 C#*D#*E#*F#
18 Jonqueres 2,000 7,00 4,00 56,000 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 Prismes per calçada zones accessos

galeries
C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#
22 Trams per calçada 4,000 20,00 4,00 320,000 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 IMI C#*D#*E#*F#
25 Antoni Maura 2,000 35,00 4,00 280,000 C#*D#*E#*F#
26 Plaça de l'Àngel 1,000 16,00 4,00 64,000 C#*D#*E#*F#
27 1,000 6,00 4,00 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.468,000

3 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 50 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Creuaments

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 Via Laietana 6,000 16,00 4,00 384,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 17,50 0,70 12,250 C#*D#*E#*F#
7 Jonqueres 2,000 7,00 4,00 56,000 C#*D#*E#*F#
9 Prismes per calçada zones accessos

galeries
11 Trams per calçada 4,000 20,00 4,00 320,000 C#*D#*E#*F#
13 IMI
14 Antoni Maura 1,000 35,00 4,00 140,000 C#*D#*E#*F#
15 Plaça de l'Àngel 1,000 16,00 4,00 64,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,00 4,00 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,250

4 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Enderrocs lloses formigó parades bus
5 Costat Llobregat, Comtal 1,000 20,00 2,00 40,000 C#*D#*E#*F#
6 Costat Besòs, comtal 1,000 20,00 2,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 F2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Costats Longitud
3 Creuaments
5 Via Laietana 6,000 2,00 4,00 48,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres 2,000 2,00 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
8 Prismes per calçada zones accessos

galeries
9 C#*D#*E#*F#

10 Trams per calçada 4,000 1,00 20,00 80,000 C#*D#*E#*F#
12 IMI
13 Antoni Maura 2,000 2,00 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
14 Plaça de l'Àngel 2,000 2,00 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,00 4,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

6 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Costats Longitud
3 Creuaments
5 Via Laietana 6,000 2,00 4,00 48,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres 2,000 2,00 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
8 Prismes per calçada zones accessos

galeries
9 C#*D#*E#*F#

10 Trams per calçada 4,000 1,00 20,00 80,000 C#*D#*E#*F#
12 IMI
13 Antoni Maura 2,000 2,00 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
14 Plaça de l'Àngel 2,000 2,00 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

15 1,000 2,00 4,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

7 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Costats
3 Creuaments
5 Via Laietana 6,000 16,00 2,00 192,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres 2,000 7,00 2,00 28,000 C#*D#*E#*F#
8 Prismes per calçada zones accessos

galeries
10 Trams per calçada 4,000 20,00 1,00 80,000 C#*D#*E#*F#
12 IMI
14 Antoni Maura 1,000 35,00 2,00 70,000 C#*D#*E#*F#
15 Plaça de l'Àngel 1,000 16,00 2,00 32,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,00 2,00 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Costats
3 Longitud aigua 1,000 1.665,00 2,00 3.330,000 C#*D#*E#*F#
5 Longitud telecos 2,000 180,00 2,00 720,000 C#*D#*E#*F#
7 Longitud IMI voreres
8 Antoni Maura 1,000 30,00 2,00 60,000 C#*D#*E#*F#
9 Plaça de l'Àngel 1,000 70,00 2,00 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.250,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol 02  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ

1 F21B3001C u Desmuntatge de senyal vertical, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol 03  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Pilones vianants tàctic cada 5 m
5 Costat Llobregat 1,000 500,00 0,20 100,000 C#*D#*E#*F#
6 Costat Besòs 1,000 300,00 0,20 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 02  XARXA D'AIGUA POTABLE
Subcapítol 01  OBRA CIVIL

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació 33,000 1,50 1,50 1,50 111,380 C#*D#*E#*F#
5 Excavació manual 1,000 318,65 318,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,030

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Canalització per canonada 100 mm C#*D#*E#*F#
5 Via Laietana C#*D#*E#*F#
7 Costat Besòs
8 Ramon Mas 1,000 10,00 0,60 0,85 5,100 C#*D#*E#*F#
9 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 0,60 0,85 5,100 C#*D#*E#*F#

10 Sant Pere més Baix 1,000 5,00 0,60 0,85 2,550 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 0,60 0,85 5,100 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

12 Costat Llobregat
13 Les Magdalenes 1,000 10,00 0,60 0,85 5,100 C#*D#*E#*F#
14 Tomàs Mieres 1,000 10,00 0,60 0,85 5,100 C#*D#*E#*F#
15 Julià Portet 1,000 10,00 0,60 0,85 5,100 C#*D#*E#*F#
17 Jonqueres
19 Costat Besòs
20 Ortigosa 2,000 10,00 0,60 0,85 10,200 C#*D#*E#*F#
22 Canalització per canonada 150 mm
24 Via Laietana
26 Costat Besòs
27 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 0,60 0,90 5,400 C#*D#*E#*F#
28 Francesc Cambó 1,000 5,00 0,60 0,90 2,700 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,00 0,60 0,90 2,700 C#*D#*E#*F#
30 Costat Llobregat
31 Joaquim Pou 1,000 5,00 0,60 0,90 2,700 C#*D#*E#*F#
32 Avinguda Catedral 1,000 5,00 0,60 0,90 2,700 C#*D#*E#*F#
34 Canalització per canonada 200 mm
36 Via Laietana
38 Costat Besòs
39 Urquinaona - Jonqueres 1,000 180,00 0,70 0,95 119,700 C#*D#*E#*F#
40 Jonqueres - tram 2 1,000 170,00 0,70 0,95 113,050 C#*D#*E#*F#
41 Tram 2 - Francesc Cambó 1,000 130,00 0,70 0,95 86,450 C#*D#*E#*F#
42 Francesc Cambó 1,000 90,00 0,70 0,95 59,850 C#*D#*E#*F#
44 Costat Llobregat
45 Urquinaona - tram 2 1,000 330,00 0,70 0,95 219,450 C#*D#*E#*F#
46 Tram 2 - Avinguda Catedral 1,000 140,00 0,70 0,95 93,100 C#*D#*E#*F#
47 Avinguda Catedral 1,000 90,00 0,70 0,95 59,850 C#*D#*E#*F#
49 Jonqueres
51 Costat Besòs
52 Urquinaona - Ortigosa 1,000 100,00 0,70 0,95 66,500 C#*D#*E#*F#
53 Ortigosa - Via Laietana 1,000 35,00 0,70 0,95 23,280 C#*D#*E#*F#
54 Costat Llobregat
55 Urquinaona - Via Laietana 1,000 160,00 0,70 0,95 106,400 C#*D#*E#*F#
57 Creuaments
59 Jonqueres 2,000 10,00 0,70 1,35 18,900 C#*D#*E#*F#
60 Ortigosa 1,000 10,00 0,70 1,35 9,450 C#*D#*E#*F#
61 Sant Pere més Baix 1,000 10,00 0,70 1,35 9,450 C#*D#*E#*F#
62 Francesc Cambó 1,000 25,00 0,70 1,35 23,630 C#*D#*E#*F#
63 Comtal 1,000 10,00 0,70 1,35 9,450 C#*D#*E#*F#
64 Tomàs Mieras 1,000 10,00 0,70 1,35 9,450 C#*D#*E#*F#
65 Julià Portet 1,000 10,00 0,70 1,35 9,450 C#*D#*E#*F#
66 Dr. Joaquim Pou 1,000 10,00 0,70 1,35 9,450 C#*D#*E#*F#
67 Avinguda Catedral 1,000 20,00 0,70 1,35 18,900 C#*D#*E#*F#
69 Longitud tubs reemplaçats 1,000 1.665,00 0,60 1,00 999,000 C#*D#*E#*F#
72 Subtotal "A origen" O 2.124,310 SUMORIGEN(
74 ESPONJAMENT T
75 Coeficient 1'2 2.124,310 0,20 424,860 C#*D#*E#*F#
77 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ

MANUAL
T

78 15% del total 2.124,310 -0,15 -318,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.230,520

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Canalització per canonada 100 mm C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

5 Via Laietana C#*D#*E#*F#
7 Costat Besòs
8 Ramon Mas 1,000 10,00 0,60 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 0,60 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Sant Pere més Baix 1,000 5,00 0,60 3,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 0,60 6,000 C#*D#*E#*F#
12 Costat Llobregat
13 Les Magdalenes 1,000 10,00 0,60 6,000 C#*D#*E#*F#
14 Tomàs Mieres 1,000 10,00 0,60 6,000 C#*D#*E#*F#
15 Julià Portet 1,000 10,00 0,60 6,000 C#*D#*E#*F#
17 Jonqueres
19 Costat Besòs
20 Ortigosa 2,000 10,00 0,60 12,000 C#*D#*E#*F#
22 Canalització per canonada 150 mm
24 Via Laietana
26 Costat Besòs
27 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 0,60 6,000 C#*D#*E#*F#
28 Francesc Cambó 1,000 5,00 0,60 3,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,00 0,60 3,000 C#*D#*E#*F#
30 Costat Llobregat
31 Joaquim Pou 1,000 5,00 0,60 3,000 C#*D#*E#*F#
32 Avinguda Catedral 1,000 5,00 0,60 3,000 C#*D#*E#*F#
34 Canalització per canonada 200 mm
36 Via Laietana
38 Costat Besòs
39 Urquinaona - Jonqueres 1,000 180,00 0,70 126,000 C#*D#*E#*F#
40 Jonqueres - tram 2 1,000 170,00 0,70 119,000 C#*D#*E#*F#
41 Tram 2 - Francesc Cambó 1,000 130,00 0,70 91,000 C#*D#*E#*F#
42 Francesc Cambó 1,000 90,00 0,70 63,000 C#*D#*E#*F#
44 Costat Llobregat
45 Urquinaona - tram 2 1,000 330,00 0,70 231,000 C#*D#*E#*F#
46 Tram 2 - Avinguda Catedral 1,000 140,00 0,70 98,000 C#*D#*E#*F#
47 Avinguda Catedral 1,000 90,00 0,70 63,000 C#*D#*E#*F#
49 Jonqueres
51 Costat Besòs
52 Urquinaona - Ortigosa 1,000 100,00 0,70 70,000 C#*D#*E#*F#
53 Ortigosa - Via Laietana 1,000 35,00 0,70 24,500 C#*D#*E#*F#
54 Costat Llobregat
55 Urquinaona - Via Laietana 1,000 160,00 0,70 112,000 C#*D#*E#*F#
57 Creuaments
59 Jonqueres 2,000 10,00 0,70 14,000 C#*D#*E#*F#
60 Ortigosa 1,000 10,00 0,70 7,000 C#*D#*E#*F#
61 Sant Pere més Baix 1,000 10,00 0,70 7,000 C#*D#*E#*F#
62 Francesc Cambó 1,000 25,00 0,70 17,500 C#*D#*E#*F#
63 Comtal 1,000 10,00 0,70 7,000 C#*D#*E#*F#
64 Tomàs Mieras 1,000 10,00 0,70 7,000 C#*D#*E#*F#
65 Julià Portet 1,000 10,00 0,70 7,000 C#*D#*E#*F#
66 Dr. Joaquim Pou 1,000 10,00 0,70 7,000 C#*D#*E#*F#
67 Avinguda Catedral 1,000 20,00 0,70 14,000 C#*D#*E#*F#
69 Longitud tubs reemplaçats 1,000 1.665,00 0,60 999,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.153,000

4 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Costats Longitud Alçada
3 Previsió apuntalaments
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

5 20% longitud total 0,200 2,00 1.665,00 0,90 599,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 599,400

5 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Canalització per canonada 100 mm C#*D#*E#*F#
5 Via Laietana C#*D#*E#*F#
7 Costat Besòs
8 Ramon Mas 1,000 10,00 0,60 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 0,60 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Sant Pere més Baix 1,000 5,00 0,60 0,50 1,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 0,60 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#
12 Costat Llobregat
13 Les Magdalenes 1,000 10,00 0,60 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#
14 Tomàs Mieres 1,000 10,00 0,60 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#
15 Julià Portet 1,000 10,00 0,60 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#
17 Jonqueres
19 Costat Besòs
20 Ortigosa 2,000 10,00 0,60 0,50 6,000 C#*D#*E#*F#
22 Canalització per canonada 150 mm
24 Via Laietana
26 Costat Besòs
27 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 0,60 0,55 3,300 C#*D#*E#*F#
28 Francesc Cambó 1,000 5,00 0,60 0,55 1,650 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,00 0,60 0,55 1,650 C#*D#*E#*F#
30 Costat Llobregat
31 Joaquim Pou 1,000 5,00 0,60 0,55 1,650 C#*D#*E#*F#
32 Avinguda Catedral 1,000 5,00 0,60 0,55 1,650 C#*D#*E#*F#
34 Canalització per canonada 200 mm
36 Via Laietana
38 Costat Besòs
39 Urquinaona - Jonqueres 1,000 180,00 0,70 0,60 75,600 C#*D#*E#*F#
40 Jonqueres - tram 2 1,000 170,00 0,70 0,60 71,400 C#*D#*E#*F#
41 Tram 2 - Francesc Cambó 1,000 130,00 0,70 0,60 54,600 C#*D#*E#*F#
42 Francesc Cambó 1,000 90,00 0,70 0,60 37,800 C#*D#*E#*F#
44 Costat Llobregat
45 Urquinaona - tram 2 1,000 330,00 0,70 0,60 138,600 C#*D#*E#*F#
46 Tram 2 - Avinguda Catedral 1,000 140,00 0,70 0,60 58,800 C#*D#*E#*F#
47 Avinguda Catedral 1,000 90,00 0,70 0,60 37,800 C#*D#*E#*F#
49 Jonqueres
51 Costat Besòs
52 Urquinaona - Ortigosa 1,000 100,00 0,70 0,60 42,000 C#*D#*E#*F#
53 Ortigosa - Via Laietana 1,000 35,00 0,70 0,60 14,700 C#*D#*E#*F#
54 Costat Llobregat
55 Urquinaona - Via Laietana 1,000 160,00 0,70 0,60 67,200 C#*D#*E#*F#
57 Creuaments
59 Jonqueres 2,000 10,00 0,70 0,60 8,400 C#*D#*E#*F#
60 Ortigosa 1,000 10,00 0,70 0,60 4,200 C#*D#*E#*F#
61 Sant Pere més Baix 1,000 10,00 0,70 0,60 4,200 C#*D#*E#*F#
62 Francesc Cambó 1,000 25,00 0,70 0,60 10,500 C#*D#*E#*F#
63 Comtal 1,000 10,00 0,70 0,60 4,200 C#*D#*E#*F#
64 Tomàs Mieras 1,000 10,00 0,70 0,60 4,200 C#*D#*E#*F#
65 Julià Portet 1,000 10,00 0,70 0,60 4,200 C#*D#*E#*F#
66 Dr. Joaquim Pou 1,000 10,00 0,70 0,60 4,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

67 Avinguda Catedral 1,000 20,00 0,70 0,60 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 686,400

6 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Canalització per canonada 100 mm C#*D#*E#*F#
5 Via Laietana C#*D#*E#*F#
7 Costat Besòs
8 Ramon Mas 1,000 10,00 0,60 0,35 2,100 C#*D#*E#*F#
9 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 0,60 0,35 2,100 C#*D#*E#*F#

10 Sant Pere més Baix 1,000 5,00 0,60 0,35 1,050 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 0,60 0,35 2,100 C#*D#*E#*F#
12 Costat Llobregat
13 Les Magdalenes 1,000 10,00 0,60 0,35 2,100 C#*D#*E#*F#
14 Tomàs Mieres 1,000 10,00 0,60 0,35 2,100 C#*D#*E#*F#
15 Julià Portet 1,000 10,00 0,60 0,35 2,100 C#*D#*E#*F#
17 Jonqueres
19 Costat Besòs
20 Ortigosa 2,000 10,00 0,60 0,35 4,200 C#*D#*E#*F#
22 Canalització per canonada 150 mm
24 Via Laietana
26 Costat Besòs
27 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 0,60 0,35 2,100 C#*D#*E#*F#
28 Francesc Cambó 1,000 5,00 0,60 0,35 1,050 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,00 0,60 0,35 1,050 C#*D#*E#*F#
30 Costat Llobregat
31 Joaquim Pou 1,000 5,00 0,60 0,35 1,050 C#*D#*E#*F#
32 Avinguda Catedral 1,000 5,00 0,60 0,35 1,050 C#*D#*E#*F#
34 Canalització per canonada 200 mm
36 Via Laietana
38 Costat Besòs
39 Urquinaona - Jonqueres 1,000 180,00 0,70 0,35 44,100 C#*D#*E#*F#
40 Jonqueres - tram 2 1,000 170,00 0,70 0,35 41,650 C#*D#*E#*F#
41 Tram 2 - Francesc Cambó 1,000 130,00 0,70 0,35 31,850 C#*D#*E#*F#
42 Francesc Cambó 1,000 90,00 0,70 0,35 22,050 C#*D#*E#*F#
44 Costat Llobregat
45 Urquinaona - tram 2 1,000 330,00 0,70 0,35 80,850 C#*D#*E#*F#
46 Tram 2 - Avinguda Catedral 1,000 140,00 0,70 0,35 34,300 C#*D#*E#*F#
47 Avinguda Catedral 1,000 90,00 0,70 0,35 22,050 C#*D#*E#*F#
49 Jonqueres
51 Costat Besòs
52 Urquinaona - Ortigosa 1,000 100,00 0,70 0,35 24,500 C#*D#*E#*F#
53 Ortigosa - Via Laietana 1,000 35,00 0,70 0,35 8,580 C#*D#*E#*F#
54 Costat Llobregat
55 Urquinaona - Via Laietana 1,000 160,00 0,70 0,35 39,200 C#*D#*E#*F#
57 Creuaments
59 Jonqueres 2,000 10,00 0,70 0,75 10,500 C#*D#*E#*F#
60 Ortigosa 1,000 10,00 0,70 0,75 5,250 C#*D#*E#*F#
61 Sant Pere més Baix 1,000 10,00 0,70 0,75 5,250 C#*D#*E#*F#
62 Francesc Cambó 1,000 25,00 0,70 0,75 13,130 C#*D#*E#*F#
63 Comtal 1,000 10,00 0,70 0,75 5,250 C#*D#*E#*F#
64 Tomàs Mieras 1,000 10,00 0,70 0,75 5,250 C#*D#*E#*F#
65 Julià Portet 1,000 10,00 0,70 0,75 5,250 C#*D#*E#*F#
66 Dr. Joaquim Pou 1,000 10,00 0,70 0,75 5,250 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

67 Avinguda Catedral 1,000 20,00 0,70 0,75 10,500 C#*D#*E#*F#
69 Longitud tubs reemplaçats 1,000 1.665,00 0,60 1,00 999,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.437,910

7 FDK282CA 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 massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Previsió pericons
5 Connexions xarxa existent 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
6 Altres 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Previsió pericons
5 Connexions xarxa existent 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
6 Altres 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

9 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Canalització per canonada 200 mm
5 Creuaments
7 Jonqueres 2,000 10,00 20,000 C#*D#*E#*F#
8 Ortigosa 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Sant Pere més Baix 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Francesc Cambó 1,000 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#
11 Comtal 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Tomàs Mieras 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
13 Julià Portet 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
14 Dr. Joaquim Pou 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
15 Avinguda Catedral 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada
segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Canalització per canonada 100 mm C#*D#*E#*F#
5 Via Laietana C#*D#*E#*F#
7 Costat Besòs
8 Ramon Mas 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Sant Pere més Baix 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

11 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Costat Llobregat
13 Les Magdalenes 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
14 Tomàs Mieres 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
15 Julià Portet 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
17 Jonqueres
19 Costat Besòs
20 Ortigosa 2,000 10,00 20,000 C#*D#*E#*F#
22 Canalització per canonada 150 mm
24 Via Laietana
26 Costat Besòs
27 Sant Pere més Alt 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
28 Francesc Cambó 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
30 Costat Llobregat
31 Joaquim Pou 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
32 Avinguda Catedral 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
34 Canalització per canonada 200 mm
36 Via Laietana
38 Costat Besòs
39 Urquinaona - Jonqueres 1,000 180,00 180,000 C#*D#*E#*F#
40 Jonqueres - tram 2 1,000 170,00 170,000 C#*D#*E#*F#
41 Tram 2 - Francesc Cambó 1,000 130,00 130,000 C#*D#*E#*F#
42 Francesc Cambó 1,000 90,00 90,000 C#*D#*E#*F#
44 Costat Llobregat
45 Urquinaona - tram 2 1,000 330,00 330,000 C#*D#*E#*F#
46 Tram 2 - Avinguda Catedral 1,000 140,00 140,000 C#*D#*E#*F#
47 Avinguda Catedral 1,000 90,00 90,000 C#*D#*E#*F#
49 Jonqueres
51 Costat Besòs
52 Urquinaona - Ortigosa 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#
53 Ortigosa - Via Laietana 1,000 35,00 35,000 C#*D#*E#*F#
54 Costat Llobregat
55 Urquinaona - Via Laietana 1,000 160,00 160,000 C#*D#*E#*F#
57 Creuaments
59 Jonqueres 2,000 10,00 20,000 C#*D#*E#*F#
60 Ortigosa 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
61 Sant Pere més Baix 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
62 Francesc Cambó 1,000 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#
63 Comtal 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
64 Tomàs Mieras 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
65 Julià Portet 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
66 Dr. Joaquim Pou 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
67 Avinguda Catedral 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.665,000

11 F21FZ500 m Arrencada de tub i elements de xarxa per a distribució d'aigua potable, un cop fora de servei, de quasevol
diàmetre i material, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans mecànics i càrrega de
runa sobre camió i/o dúmper d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Longitud tubs reemplaçats 1,000 1.665,00 1.665,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.665,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 03  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ
Subcapítol 01  MITJA TENSIÓ
Activitat 01  OBRA CIVIL

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació 4,000 1,50 1,50 1,50 13,500 C#*D#*E#*F#
5 Excavació manual 1,000 10,80 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,300

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Reposició línia Princesa 1,000 100,00 0,60 1,20 72,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 72,000 SUMORIGEN(
6 ESPONJAMENT T
7 Coeficient 1'2 72,000 0,20 14,400 C#*D#*E#*F#
9 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ

MANUAL
T

10 15% del total 72,000 -0,15 -10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Reposició línia Princesa 1,000 100,00 0,60 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Reposició línia Princesa 1,000 100,00 0,60 0,30 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

3 Reposició línia Princesa 1,000 100,00 0,60 0,90 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

6 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Calçada
5 Reposició línia Princesa 1,000 16,00 0,60 0,60 5,760 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,00 0,60 0,60 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,960

7 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
amb el mandrilat del tub inclòs, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Tubs
3 Calçada
5 Reposició línia Princesa 1,000 16,00 4,00 64,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,00 4,00 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada
segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Reposició línia Princesa 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 FDGZX001 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2.1 mm de
gruix, col·locada al llarg de la rasa segons detall de plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Reposició línia Princesa 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 03  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ
Subcapítol 01  MITJA TENSIÓ
Activitat 02  OBRA MECÀNICA

1 FGK2N6C1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x400 mm2, constituïda per cables unipolars de
designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 400 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrada

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Reposició línia Princesa 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 XPA0MT01 PA Legalització instal·lació elèctrica mitja tensió, inclòs redacció d'informes i tramitació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 03  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ
Subcapítol 02  BAIXA TENSIÓ
Activitat 01  OBRA CIVIL

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació 6,000 1,50 1,50 1,50 20,250 C#*D#*E#*F#
5 Excavació manual 1,000 11,34 11,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,590

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Previsió reposicions
4 Besòs 1,000 45,00 0,60 1,20 32,400 C#*D#*E#*F#
5 Llobregat 1,000 60,00 0,60 1,20 43,200 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 75,600 SUMORIGEN(
9 ESPONJAMENT T

10 Coeficient 1'2 75,600 0,20 15,120 C#*D#*E#*F#
12 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ

MANUAL
T

13 15% del total 75,600 -0,15 -11,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,380

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Previsió reposicions
4 Besòs 1,000 45,00 0,60 27,000 C#*D#*E#*F#
5 Llobregat 1,000 60,00 0,60 36,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Previsió reposicions
4 Besòs 1,000 45,00 0,60 0,30 8,100 C#*D#*E#*F#
5 Llobregat 1,000 60,00 0,60 0,30 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900

5 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Previsió reposicions
4 Besòs 1,000 45,00 0,60 0,90 24,300 C#*D#*E#*F#
5 Llobregat 1,000 60,00 0,60 0,90 32,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,700

6 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Calçada
5 Previsió reposicions 1,000 10,00 0,60 0,60 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

7 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
amb el mandrilat del tub inclòs, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Tubs
3 Calçada
5 Previsió reposicions 1,000 10,00 4,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada
segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Previsió reposicions
4 Besòs 1,000 45,00 45,000 C#*D#*E#*F#
5 Llobregat 1,000 60,00 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

9 FDGZX001 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2.1 mm de
gruix, col·locada al llarg de la rasa segons detall de plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Previsió reposicions
4 Besòs 1,000 45,00 45,000 C#*D#*E#*F#
5 Llobregat 1,000 60,00 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 03  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ
Subcapítol 02  BAIXA TENSIÓ
Activitat 02  OBRA MECÀNICA

1 FG39E1G2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 240 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Previsió reposicions
4 Besòs 1,000 45,00 3,00 135,000 C#*D#*E#*F#
5 Llobregat 1,000 60,00 3,00 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

2 XPA0BT01 PA Legalització instal·lació elèctrica baixa tensió, inclòs redacció d'informes i tramitació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T núm, línies
2 costat llobregat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 cosstat besòs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FG39X001 u Identificació i tall de cable de BT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T núm, línies 2 x línia
2 costat llobregat 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
3 cosstat besòs 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FG39X002 u Connexió a circuit amb terminal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T núm, línies 2 x línia
2 costat llobregat 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
3 cosstat besòs 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FG39X003 u Probes de rigidesa de cablejat de BT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T núm, línies 2 x línia
2 costat llobregat 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
3 cosstat besòs 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 03  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ
Subcapítol 03  ADUS
Activitat 01  OBRA CIVIL

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació 5,000 1,50 1,50 1,50 16,880 C#*D#*E#*F#
5 Excavació manual 1,000 10,80 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,680

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Previsió reposicions
4 ADUS 5,000 20,00 0,60 1,20 72,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A origen" O 72,000 SUMORIGEN(
8 ESPONJAMENT T
9 Coeficient 1'2 72,000 0,20 14,400 C#*D#*E#*F#

11 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ
MANUAL

T

12 15% del total 72,000 -0,15 -10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Previsió reposicions
4 ADUS 5,000 20,00 0,60 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Previsió reposicions
4 ADUS 5,000 20,00 0,60 0,30 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Previsió reposicions
4 ADUS 5,000 20,00 0,60 0,90 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada
segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Previsió reposicions
4 ADUS 5,000 20,00 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 FDGZX001 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2.1 mm de
gruix, col·locada al llarg de la rasa segons detall de plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Previsió reposicions
4 ADUS 5,000 20,00 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 04  XARXA RSU
Subcapítol 01  OBRA CIVIL CANALITZACIÓ

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació 4,000 1,50 1,50 1,50 13,500 C#*D#*E#*F#
5 Excavació manual 1,000 15,75 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250
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2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuament RSU carrer Comtal 1,000 56,00 1,25 1,50 105,000 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT T
6 Coeficient 1'2 105,000 0,20 21,000 C#*D#*E#*F#
7 0,000
8 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ

MANUAL
T

9 15% del total 105,000 -0,15 -15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,250

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Creuament RSU carrer Comtal 1,000 56,00 1,25 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Volum
3 Excavació 1,000 105,00 105,000 C#*D#*E#*F#
5 A deduïr:
6 Formigó -1,000 24,86 -24,860 C#*D#*E#*F#
7 Tub -1,000 10,98 -10,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,160

5 F2317705 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 4 m d'amplària, amb puntals i plafons metàl·lics,
per a una protecció del 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Costats Longitud Alçada
3 Previsió apuntalaments
5 20% longitud total 0,200 2,00 56,00 1,50 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

6 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuament RSU carrer Comtal 1,000 56,00 0,80 0,80 35,840 C#*D#*E#*F#
5 A deduïr tub: -1,000 56,00 0,20 -11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,640

7 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Quantia (kg/ml
3 Creuament RSU carrer Comtal 1,000 56,00 10,00 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 04  XARXA RSU
Subcapítol 02  OBRA CIVIL REGISTRES

1 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Registres 2,000 3,00 3,00 2,00 36,000 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT T
6 Coeficient 1'2 36,000 0,20 7,200 C#*D#*E#*F#
7 0,000
8 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ

MANUAL
T

9 15% del total 36,000 -0,15 -5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

2 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Registres 2,000 3,00 3,00 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 F3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Alçada
3 Registres
5 Soleres 2,000 2,60 2,60 13,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,520

4 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Alçada
3 Registres 8,000 3,00 2,00 48,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 K4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m de llum, com a màxim, d'una relació
punt/llum superior a 0,4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Registres 2,000 1,80 1,80 2,00 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,960

6 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Alçada Gruix
3 Registres
5 Solera 8,000 2,40 0,30 5,760 C#*D#*E#*F#
6 Parets, exterior 8,000 2,40 2,00 38,400 C#*D#*E#*F#
7 Parets, interior 8,000 1,80 2,00 28,800 C#*D#*E#*F#
8 Llosa, inferior 2,000 1,80 1,80 6,480 C#*D#*E#*F#
9 Llosa 8,000 2,40 0,30 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,200

7 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Volum Quantia
3 Volum formigó 1,000 18,43 90,00 1.658,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.658,700

8 G45C18HB m3 Formigó  HP-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Alçada Gruix
3 Registres
5 Soleres 2,000 2,40 2,40 0,30 3,460 C#*D#*E#*F#
6 Llosa 2,000 2,40 2,40 0,30 3,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,920

9 G45FA8H4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Alçada Gruix
3 Registres
5 Costats 8,000 2,40 2,00 0,30 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,520

10 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unitats Longitud Alçada Amplada
3 Registres
5 Costats, exterior 8,000 2,40 2,00 38,400 C#*D#*E#*F#
6 Llosa 2,000 2,40 2,40 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,920

11 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Volum
3 Excavació 1,000 36,00 36,000 C#*D#*E#*F#
5 A deduïr:
6 Volum registres -2,000 11,52 -23,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,960

12 FDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Registres 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 FDDZX001 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a arqueta de registre de xarxa RSU i tapa abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Registres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 05  XARXES IMI, SEMAFORITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 01  OBRA CIVIL IMI

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació
5 Creuaments nous 6,000 1,50 1,50 1,50 20,250 C#*D#*E#*F#
6 Connexions xarxa existent 8,000 1,50 1,50 1,50 27,000 C#*D#*E#*F#
8 Excavació manual 1,000 31,50 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,750
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2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuaments nous 4,000 16,00 0,60 1,40 53,760 C#*D#*E#*F#
4 Canalitzacions Antoni Maura 1,000 40,00 0,60 1,40 33,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,00 0,60 1,40 21,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,00 0,60 1,40 25,200 C#*D#*E#*F#
7 Canalitzacions Plaça de l'Àngel 1,000 16,00 0,60 1,40 13,440 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,00 0,60 1,40 25,200 C#*D#*E#*F#
9 1,000 20,00 0,60 1,40 16,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,00 0,60 1,40 12,600 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 0,60 1,40 8,400 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal "A origen" O 210,000 SUMORIGEN(
14 C#*D#*E#*F#
15 ESPONJAMENT T
16 Coeficient 1'2 210,000 0,20 42,000 C#*D#*E#*F#
18 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ

MANUAL
T

19 15% del total 210,000 -0,15 -31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,500

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Creuaments nous 4,000 16,00 0,60 38,400 C#*D#*E#*F#
4 Canalitzacions Antoni Maura 1,000 40,00 0,60 24,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,00 0,60 15,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,00 0,60 18,000 C#*D#*E#*F#
7 Canalitzacions Plaça de l'Àngel 1,000 16,00 0,60 9,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,00 0,60 18,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 20,00 0,60 12,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,00 0,60 9,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 0,60 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuaments nous 4,000 16,00 0,60 0,50 19,200 C#*D#*E#*F#
4 Canalitzacions Antoni Maura 1,000 40,00 0,60 0,50 12,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,00 0,60 0,50 7,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,00 0,60 0,50 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Canalitzacions Plaça de l'Àngel 1,000 16,00 0,60 0,50 4,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,00 0,60 0,50 9,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 20,00 0,60 0,50 6,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,00 0,60 0,50 4,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 0,60 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 75,000

5 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuaments nous 4,000 16,00 0,40 0,40 10,240 C#*D#*E#*F#
4 Canalitzacions Antoni Maura 1,000 40,00 0,40 0,40 6,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,00 0,40 0,40 4,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,00 0,40 0,40 4,800 C#*D#*E#*F#
7 Canalitzacions Plaça de l'Àngel 1,000 16,00 0,40 0,40 2,560 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,00 0,40 0,25 3,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 20,00 0,40 0,25 2,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,00 0,40 0,25 1,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 0,40 0,40 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,100

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, incloent el mandrilat del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Tubs
3 Creuaments nous 4,000 16,00 4,00 256,000 C#*D#*E#*F#
4 Canalitzacions Antoni Maura 1,000 40,00 4,00 160,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,00 4,00 100,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,00 4,00 120,000 C#*D#*E#*F#
7 Canalitzacions Plaça de l'Àngel 1,000 16,00 4,00 64,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,00 2,00 60,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 20,00 2,00 40,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,00 2,00 30,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 4,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 870,000

7 FDK282J9I u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x500 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb sorra. Inclou l'entroncament
a l'escomesa existent a l'edifici i els treballs necessaris per tal que aquesta compleixi les normatives municipals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Antoni Maura 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça de l'Àngel 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 FDKZJLB4E u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil GGG40, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb pany i clau homologats, i inscripció del
corresponent departament, segons plànols i plec de condicions de l'Ajuntament de Barcelona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Antoni Maura 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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4 Plaça de l'Àngel 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 F21QUTFZZ u Treballs de connexió del nou prisma a la xarxa existent, inclòs repicat del pou de connexió, apertura de forats
amb martell pneumàtic i treballs manuals, localització del seervei existent, càrrega i transport dels materials
sobrants a abocador, reblert de l'excavació amb formigó i segellat de juntes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Connexions xarxa existent (pous de

registre(
5 Plaça Antoni Maura 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Plaça de l'Àngel 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada
segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Creuaments nous 4,000 16,00 64,000 C#*D#*E#*F#
4 Canalitzacions Antoni Maura 1,000 40,00 40,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,00 30,000 C#*D#*E#*F#
7 Canalitzacions Plaça de l'Àngel 1,000 16,00 16,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,00 30,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 15,00 15,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 05  XARXES IMI, SEMAFORITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 02  OBRA CIVIL SEMAFORITZACIÓ

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació
5 Creuaments nous 10,000 1,50 1,50 1,50 33,750 C#*D#*E#*F#
7 Excavació manual 1,000 5,76 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,510

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuaments nous 5,000 16,00 0,60 0,80 38,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 38,400 SUMORIGEN(
6 C#*D#*E#*F#
7 ESPONJAMENT T
8 Coeficient 1'2 38,400 0,20 7,680 C#*D#*E#*F#

10 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ
MANUAL

T

11 15% del total 38,400 -0,15 -5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,320

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Creuaments nous 5,000 16,00 0,60 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuaments nous 5,000 16,00 0,60 0,20 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

5 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuaments nous 5,000 16,00 0,60 0,20 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

6 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuaments nous 5,000 16,00 0,60 0,35 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

7 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, inclou el mandrilat del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Tubs
3 Creuaments nous 5,000 16,00 2,00 160,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 160,000

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada
segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Creuaments nous 5,000 16,00 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 05  XARXES IMI, SEMAFORITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 03  OBRA CIVIL MOBILIARI URBÀ

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació
5 Creuaments nous 1,000 1,50 1,50 1,50 3,380 C#*D#*E#*F#
7 Excavació manual 1,000 1,84 1,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,220

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuament nou 1,000 17,50 0,70 1,00 12,250 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 12,250 SUMORIGEN(
6 C#*D#*E#*F#
7 ESPONJAMENT T
8 Coeficient 1'2 12,250 0,20 2,450 C#*D#*E#*F#

10 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ
MANUAL

T

11 15% del total 12,250 -0,15 -1,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,860

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Creuament nou 1,000 17,50 0,70 12,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,250
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4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuament nou 1,000 17,50 0,70 0,40 4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,900

5 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Creuament nou 1,000 17,50 0,70 0,60 7,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,350

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, incloent el mandrilat del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Tubs
3 Creuament nou 1,000 17,50 9,00 157,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,500

7 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, incloent el mandrilat del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Tubs
3 Creuament nou 1,000 17,50 1,00 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

8 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el
mandrilat del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Tubs
3 Creuament nou 1,000 17,50 1,00 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

9 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada
segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Creuament nou 1,000 17,50 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500
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Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 06  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol 01  OBRA CIVIL

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació
5 Zones escomeses i connexions
6 Llobregat 10,000 1,50 1,50 1,50 33,750 C#*D#*E#*F#
7 Besòs 10,000 1,50 1,50 1,50 33,750 C#*D#*E#*F#
9 Excavació manual 1,000 49,59 49,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,090

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Canalització principal
4 Llobregat 1,000 180,00 0,60 0,95 102,600 C#*D#*E#*F#
5 Besòs 1,000 180,00 0,60 0,95 102,600 C#*D#*E#*F#
6 Creuament 1,000 20,00 0,60 0,95 11,400 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses
9 Llobregat 10,000 10,00 0,60 0,95 57,000 C#*D#*E#*F#

10 Besòs 10,000 10,00 0,60 0,95 57,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal "A origen" O 330,600 SUMORIGEN(
13 C#*D#*E#*F#
14 ESPONJAMENT T
15 Coeficient 1'2 330,600 0,20 66,120 C#*D#*E#*F#
17 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ

MANUAL
T

18 15% del total 330,600 -0,15 -49,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 347,130

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Canalització principal
4 Llobregat 1,000 180,00 0,60 108,000 C#*D#*E#*F#
5 Besòs 1,000 180,00 0,60 108,000 C#*D#*E#*F#
6 Creuament 1,000 20,00 0,60 12,000 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses
9 Llobregat 10,000 10,00 0,60 60,000 C#*D#*E#*F#

10 Besòs 10,000 10,00 0,60 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 348,000

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Canalització principal
4 Llobregat 1,000 180,00 0,60 0,20 21,600 C#*D#*E#*F#
5 Besòs 1,000 180,00 0,60 0,20 21,600 C#*D#*E#*F#
6 Creuament 1,000 20,00 0,60 0,20 2,400 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses
9 Llobregat 10,000 10,00 0,60 0,20 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Besòs 10,000 10,00 0,60 0,20 12,000 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,600

5 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Canalització principal
4 Llobregat 1,000 180,00 0,60 0,75 81,000 C#*D#*E#*F#
5 Besòs 1,000 180,00 0,60 0,75 81,000 C#*D#*E#*F#
6 Creuament 1,000 20,00 0,60 0,75 9,000 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses
9 Llobregat 10,000 10,00 0,60 0,75 45,000 C#*D#*E#*F#

10 Besòs 10,000 10,00 0,60 0,75 45,000 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, incloent el mandrilat del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Tubs
3 Canalització principal
4 Llobregat 1,000 180,00 8,00 1.440,000 C#*D#*E#*F#
5 Besòs 1,000 180,00 8,00 1.440,000 C#*D#*E#*F#
6 Creuament 1,000 20,00 8,00 160,000 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses
9 Llobregat 10,000 10,00 2,00 200,000 C#*D#*E#*F#

10 Besòs 10,000 10,00 2,00 200,000 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.440,000

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada
segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Canalització principal
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4 Llobregat 1,000 180,00 180,000 C#*D#*E#*F#
5 Besòs 1,000 180,00 180,000 C#*D#*E#*F#
6 Creuament 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses
9 Llobregat 10,000 10,00 100,000 C#*D#*E#*F#

10 Besòs 10,000 10,00 100,000 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,000

8 FDK282J9I u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x500 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó de 10 cm de gruix i reblert lateral amb sorra. Inclou l'entroncament
a l'escomesa existent a l'edifici i els treballs necessaris per tal que aquesta compleixi les normatives municipals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Llobregat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Besòs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 FDKZJLB4E u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil GGG40, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb pany i clau homologats, i inscripció del
corresponent departament, segons plànols i plec de condicions de l'Ajuntament de Barcelona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Llobregat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Besòs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F21QUTFZZ u Treballs de connexió del nou prisma a la xarxa existent, inclòs repicat del pou de connexió, apertura de forats
amb martell pneumàtic i treballs manuals, localització del seervei existent, càrrega i transport dels materials
sobrants a abocador, reblert de l'excavació amb formigó i segellat de juntes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Llobregat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Besòs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 07  AFECCIONS A SERVEIS EXISTENTS
Subcapítol 01  PRISMES TELEFÒNICA

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació 6,000 2,00 2,00 2,00 48,000 C#*D#*E#*F#
5 Excavació manual 1,000 13,50 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,500

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Afeccions prismes creuaments RSU;

localització  i canvi de secció prisma
existent

5 Afecció Telefònica 1,000 10,00 1,50 2,00 30,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,00 1,50 2,00 30,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,00 1,50 2,00 30,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 90,000 SUMORIGEN(

11 ESPONJAMENT T
12 Coeficient 1'2 90,000 0,20 18,000 C#*D#*E#*F#
14 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ

MANUAL
T

15 15% del total 90,000 -0,15 -13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,500

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
3 Afeccions prismes creuaments RSU;

localització  i canvi de secció prisma
existent

5 Afecció Telefònica 1,000 10,00 1,50 15,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,00 1,50 15,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,00 1,50 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Afeccions prismes creuaments RSU;

localització  i canvi de secció prisma
existent

5 Afecció Telefònica 1,000 10,00 1,50 1,50 22,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,00 1,50 1,50 22,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,00 1,50 1,50 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,500

5 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Afeccions prismes creuaments RSU;

localització  i canvi de secció prisma
existent

5 Afecció Telefònica 1,000 10,00 1,50 0,50 7,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,00 1,50 0,50 7,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,00 1,50 0,50 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, incloent el mandrilat del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Nombre tubs
3 Afeccions prismes creuaments RSU;

localització  i canvi de secció prisma
existent

5 Afecció Telefònica 1,000 10,00 8,00 80,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,00 4,00 40,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,00 4,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada
segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Afeccions prismes creuaments RSU;

localització  i canvi de secció prisma
existent

5 Afecció Telefònica 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 07  AFECCIONS A SERVEIS EXISTENTS
Subcapítol 02  COL.LECTORS

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de
possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Cales d'identificació 4,000 2,00 2,00 2,00 32,000 C#*D#*E#*F#
5 Excavació manual 1,000 5,40 5,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 37,400

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el
possible baix rendiment per presència d'arqueòleg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Nous creuaments RSU 2,000 3,00 3,00 2,00 36,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 36,000 SUMORIGEN(
5 0,000
6 ESPONJAMENT T
7 Coeficient 1'2 36,000 0,20 7,200 C#*D#*E#*F#
8 0,000
9 DEDUCCIÓ PER EXCAVACIÓ

MANUAL
T

10 15% del total 36,000 -0,15 -5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

3 K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Costats Longitud Gruix
3 Nous creuaments RSU 2,000 2,00 3,00 0,30 3,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,00 2,00 0,30 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i/o
dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Proporció Longitudinal Transversal Gruix
3 Nous creuaments RSU 0,200 3,00 4,00 0,50 1,200 C#*D#*E#*F#
4 0,200 3,00 4,00 0,50 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

5 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Proporció Longitudinal Transversal Gruix
3 Nous creuaments RSU 0,400 3,00 4,00 0,50 2,400 C#*D#*E#*F#
4 0,400 3,00 4,00 0,50 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

6 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió i/o dúmper d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Proporció Longitudinal Transversal Gruix
3 Nous creuaments RSU 0,400 3,00 4,00 0,50 2,400 C#*D#*E#*F#
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4 0,400 3,00 4,00 0,50 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

7 K4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m de llum, com a màxim, d'una relació
punt/llum superior a 0,4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Alçada
3 Nous creuaments RSU 2,000 3,00 2,00 2,00 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Volum Quantia
3 Volum formigó 1,000 6,34 90,00 570,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,600

9 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Alçada
3 Nous creuaments RSU
5 Creuament Besòs
6 Hastials 2,000 3,00 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Llosa 1,000 3,00 1,80 5,400 C#*D#*E#*F#
8 Tapes 2,000 1,80 0,60 2,160 C#*D#*E#*F#

10 Creuament Llobregat
11 Hastials 2,000 3,00 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#
12 Llosa 1,000 3,00 1,80 5,400 C#*D#*E#*F#
13 Tapes 2,000 1,80 0,60 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,120

10 G45C18HB m3 Formigó  HP-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Alçada Gruix
3 Nous creuaments RSU
5 Creuament Besòs
6 Hastials 2,000 3,00 0,50 0,30 0,900 C#*D#*E#*F#
7 Llosa 1,000 3,00 1,80 0,30 1,620 C#*D#*E#*F#
8 Tapes 2,000 1,80 0,60 0,30 0,650 C#*D#*E#*F#

10 Creuament Llobregat
11 Hastials 2,000 3,00 0,50 0,30 0,900 C#*D#*E#*F#
12 Llosa 1,000 3,00 1,80 0,30 1,620 C#*D#*E#*F#
13 Tapes 2,000 1,80 0,60 0,30 0,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,340

11 E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unitats
3 Nous creuaments RSU
5 Ancoratges a hastials existents 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 08  PAVIMENTACIÓ
Subcapítol 01  CALÇADES

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superfície Gruix mig
3 Reposició paviment de calçada

demolida
1,000 1.000,25 0,20 200,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,050

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superfície Gruix mig
3 Reposició paviment de calçada

demolida
1,000 1.000,25 0,26 260,070 C#*D#*E#*F#

5 T Unitats Longitud Amplada mitja Gruix
7 Cèrcols zones llambordes existents
9 Creuaments

11 Via Laietana 12,000 16,00 0,40 0,32 24,580 C#*D#*E#*F#
12 1,000 17,50 0,70 0,32 3,920 C#*D#*E#*F#
13 Jonqueres 4,000 7,00 0,40 0,32 3,580 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 IMI
17 Antoni Maura 2,000 35,00 0,40 0,32 8,960 C#*D#*E#*F#
18 Plaça de l'Àngel 2,000 16,00 0,40 0,32 4,100 C#*D#*E#*F#
19 2,000 6,00 0,40 0,32 1,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,750

3 F9J13J40 m2 Reg d'adherència ECR-1 amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superfície Capes
3 Reposició paviment de calçada

demolida
5 Estimació zones antiga llamborda 0,800 1.000,25 2,00 1.600,400 C#*D#*E#*F#
6 Estimació zones paviment flexible 0,200 1.000,25 3,00 600,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.200,550

4 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superfície Densitat Gruix
3 Reposició paviment de calçada

demolida
5 Estimació zones antiga llamborda 0,800 1.000,25 2,35 0,10 188,050 C#*D#*E#*F#
6 Estimació zones paviment flexible 0,200 1.000,25 2,35 0,08 37,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,660

5 F9H11251B t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superfície Densitat Gruix
3 Reposició paviment de calçada

demolida
5 Estimació zones paviment flexible 0,200 1.000,25 2,42 0,07 33,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,890

6 F9H314Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c)
amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superfície
3 Reposició paviment de calçada

demolida
5 Estimació zones paviment flexible 0,200 1.000,25 200,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,050

7 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superfície Densitat Gruix
3 Reposició paviment de calçada

demolida
5 Estimació zones antiga llamborda 0,800 1.000,25 2,46 0,08 157,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,480

8 F9H1X001 u Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 08  PAVIMENTACIÓ
Subcapítol 02  VORERES, VORADES I GUALS

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Gruix
3 Longitud aigua 1,000 1.665,00 0,80 0,25 333,000 C#*D#*E#*F#
5 Longitud telecos 2,000 180,00 0,80 0,25 72,000 C#*D#*E#*F#
7 Longitud IMI voreres
8 Antoni Maura 1,000 30,00 0,80 0,25 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Plaça de l'Àngel 1,000 70,00 0,80 0,25 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Gruix
3 Longitud aigua 1,000 1.665,00 0,80 0,15 199,800 C#*D#*E#*F#
5 Longitud telecos 2,000 180,00 0,80 0,15 43,200 C#*D#*E#*F#
7 Longitud IMI voreres
8 Antoni Maura 1,000 30,00 0,80 0,15 3,600 C#*D#*E#*F#
9 Plaça de l'Àngel 1,000 70,00 0,80 0,15 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

3 F9E1321JZ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Proporció
3 Reposició paviment vorera normal
5 Longitud aigua 1,000 1.665,00 0,80 0,60 799,200 C#*D#*E#*F#
7 Longitud telecos 2,000 180,00 0,80 0,60 172,800 C#*D#*E#*F#
9 Longitud IMI voreres

10 Antoni Maura 1,000 30,00 0,80 0,60 14,400 C#*D#*E#*F#
11 Plaça de l'Àngel 1,000 70,00 0,80 0,60 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.020,000

4 F9E1321JZB m2 Paviment de panot estriat per a encaminament en vorera, gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Proporció
3 Reposició paviment vorera podotàctil
5 Longitud aigua 1,000 1.665,00 0,80 0,10 133,200 C#*D#*E#*F#
7 Longitud telecos 2,000 180,00 0,80 0,10 28,800 C#*D#*E#*F#
9 Longitud IMI voreres

10 Antoni Maura 1,000 30,00 0,80 0,10 2,400 C#*D#*E#*F#
11 Plaça de l'Àngel 1,000 70,00 0,80 0,10 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

5 F9E1328JZ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
ciment 1:3 pastat i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Proporció
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3 Reposició paviment vorera reforçat
5 Longitud aigua 1,000 1.665,00 0,80 0,30 399,600 C#*D#*E#*F#
7 Longitud telecos 2,000 180,00 0,80 0,30 86,400 C#*D#*E#*F#
9 Longitud IMI voreres

10 Antoni Maura 1,000 30,00 0,80 0,30 7,200 C#*D#*E#*F#
11 Plaça de l'Àngel 1,000 70,00 0,80 0,30 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

6 F961A87G m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Costats Longitud
3 Creuaments
5 Via Laietana 6,000 2,00 4,00 48,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres 2,000 2,00 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
8 Prismes per calçada zones accessos

galeries
9 C#*D#*E#*F#

10 Trams per calçada 4,000 1,00 20,00 80,000 C#*D#*E#*F#
12 IMI
13 Antoni Maura 2,000 2,00 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
14 Plaça de l'Àngel 2,000 2,00 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,00 4,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

7 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Costats Longitud Proporció
3 Creuaments
5 Via Laietana 6,000 2,00 4,00 0,50 24,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres 2,000 2,00 4,00 0,50 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Prismes per calçada zones accessos

galeries
10 Trams per calçada 4,000 1,00 20,00 0,50 40,000 C#*D#*E#*F#
12 IMI
13 Antoni Maura 2,000 2,00 4,00 0,50 8,000 C#*D#*E#*F#
14 Plaça de l'Àngel 2,000 2,00 4,00 0,50 8,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,00 4,00 0,50 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

8 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Costats Longitud Proporció
3 Creuaments
5 Via Laietana 6,000 2,00 4,00 0,50 24,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres 2,000 2,00 4,00 0,50 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Prismes per calçada zones accessos

galeries
10 Trams per calçada 4,000 1,00 20,00 0,50 40,000 C#*D#*E#*F#
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12 IMI
13 Antoni Maura 2,000 2,00 4,00 0,50 8,000 C#*D#*E#*F#
14 Plaça de l'Àngel 2,000 2,00 4,00 0,50 8,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,00 4,00 0,50 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 09  SENYALITZACIÓ
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1E311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT
segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Reposicions marques vials
4 D-21: contínua doble separació carrils
5 Via Laietana 2,000 600,00 1.200,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Previsió zones exteriors C#*D#*E#*F#
8 Trafalgar 3,000 180,00 540,000 C#*D#*E#*F#
9 Pla de Palau 3,000 40,00 120,000 C#*D#*E#*F#

10 Pas sota Muralla 3,000 40,00 120,000 C#*D#*E#*F#
11 Plaça de Catalunya 3,000 200,00 600,000 C#*D#*E#*F#
12 Fontanella 3,000 160,00 480,000 C#*D#*E#*F#
13 Pau Claris 3,000 250,00 750,000 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Previsió Plaça de l'Àngel 4,000 50,00 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.010,000

2 FBA1H311Z m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT
segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud % longitud
3 Reposicions marques vials
4 D-41: contínua carril bus
5 Via Laietana 2,000 600,00 0,50 600,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres 1,000 200,00 0,50 100,000 C#*D#*E#*F#
8 Previsió zones exteriors

10 Trafalgar 1,000 180,00 0,50 90,000 C#*D#*E#*F#
11 Pla de Palau 1,000 40,00 0,50 20,000 C#*D#*E#*F#
12 Pas sota Muralla 1,000 40,00 0,50 20,000 C#*D#*E#*F#
13 Plaça de Catalunya 1,000 200,00 0,50 100,000 C#*D#*E#*F#
14 Fontanella 1,000 160,00 0,50 80,000 C#*D#*E#*F#
15 Pau Claris 1,000 250,00 0,50 125,000 C#*D#*E#*F#
17 Previsió Plaça de l'Àngel 2,000 50,00 0,50 50,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

AMIDAMENTS Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT 1.185,000

3 FBA24311Z m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT
segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Costats
3 Reposicions marques vials C#*D#*E#*F#
4 E-1: Línies detenció
5 Via Laietana, guals 7,000 10,00 2,00 140,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres, guals 2,000 7,00 1,00 14,000 C#*D#*E#*F#
8 Previsió zones exteriors

10 Ortigosa 2,000 8,00 2,00 32,000 C#*D#*E#*F#
11 Trafalgar 2,000 16,00 2,00 64,000 C#*D#*E#*F#
12 Pla de Palau 2,000 10,00 2,00 40,000 C#*D#*E#*F#
13 Pas sota Muralla 2,000 10,00 2,00 40,000 C#*D#*E#*F#
14 Plaça de Catalunya 12,000 10,00 2,00 240,000 C#*D#*E#*F#
15 Fontanella 4,000 10,00 2,00 80,000 C#*D#*E#*F#
16 Pau Claris 12,000 10,00 2,00 240,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 890,000

4 FBA13311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 30 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació
mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un
coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
3 Reposicions marques vials C#*D#*E#*F#
4 Via Laietana 7,000 20,00 140,000 C#*D#*E#*F#
5 Jonqueres 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 FBA18311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació
mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un
coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud % longitud
3 Reposició marques vials
4 D-42: discontínua carril bus
5 Via Laietana 2,000 600,00 0,50 600,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres 1,000 200,00 0,50 100,000 C#*D#*E#*F#
8 Previsió zones exteriors
9 C#*D#*E#*F#

10 Trafalgar 1,000 180,00 0,50 90,000 C#*D#*E#*F#
11 Pla de Palau 1,000 40,00 0,50 20,000 C#*D#*E#*F#
12 Pas sota Muralla 1,000 40,00 0,50 20,000 C#*D#*E#*F#
13 Plaça de Catalunya 1,000 200,00 0,50 100,000 C#*D#*E#*F#
14 Fontanella 1,000 160,00 0,50 80,000 C#*D#*E#*F#
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15 Pau Claris 1,000 250,00 0,50 125,000 C#*D#*E#*F#
17 Previsió Plaça de l'Àngel 2,000 50,00 0,50 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.185,000

6 FBA1A311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació
mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un
coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Costats Longitud
2 C#*D#*E#*F#
3 Reposició marques vials C#*D#*E#*F#
4 E-3a: passos vianants
5 Via Laietana, guals 7,000 2,00 16,00 224,000 C#*D#*E#*F#
6 Jonqueres, guals 1,000 2,00 7,00 14,000 C#*D#*E#*F#
8 Previsió zones exteriors
9 C#*D#*E#*F#

10 Ortigosa 2,000 2,00 8,00 32,000 C#*D#*E#*F#
11 Trafalgar 2,000 2,00 16,00 64,000 C#*D#*E#*F#
12 Pla de Palau 2,000 2,00 10,00 40,000 C#*D#*E#*F#
13 Pas sota Muralla 2,000 2,00 10,00 40,000 C#*D#*E#*F#
14 Plaça de Catalunya 12,000 2,00 10,00 240,000 C#*D#*E#*F#
15 Fontanella 4,000 2,00 10,00 80,000 C#*D#*E#*F#
16 Pau Claris 12,000 2,00 10,00 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 974,000

7 FBA3Z511Z m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, amb pintura acrílica en base aquosa de
color blanc amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió fletxes i pictogrames 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsió àmbits exteriors 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 650,000

8 FBA1X001 u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 10  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBABI0ZZ m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua color groc, de 15 cm, amb pintura acrílica en base
aquosa i amb una dosificació mínima de 720g/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Costats Fases o repint Longitud
2 Via Laietana 4,000 2,00 600,00 4.800,000 C#*D#*E#*F#
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3 Jonqueres 2,000 2,00 160,00 640,000 C#*D#*E#*F#
4 Ortigosa 2,000 2,00 180,00 720,000 C#*D#*E#*F#
5 Trafalgar 3,000 2,00 180,00 1.080,000 C#*D#*E#*F#
7 Previsió zones exteriors C#*D#*E#*F#
8 Pla de Palau 3,000 2,00 40,00 240,000 C#*D#*E#*F#
9 Pas sota Muralla 3,000 2,00 40,00 240,000 C#*D#*E#*F#

10 Plaça de Catalunya 3,000 2,00 200,00 1.200,000 C#*D#*E#*F#
11 Fontanella 3,000 2,00 160,00 960,000 C#*D#*E#*F#
12 Pau Claris 3,000 2,00 250,00 1.500,000 C#*D#*E#*F#
14 Previsió Plaça de l'Àngel 4,000 4,00 50,00 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.180,000

2 FBABI0ZZZ m2 Pintat sobre paviment d'una marca vial superficial color groc, amb pintura acrílica en base aquosa i amb una
dosificació mínima de 720g/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats repintats superfície mitj
2 Fletxes 78,000 4,00 2,00 624,000 C#*D#*E#*F#
4 Previsió zones exteriors C#*D#*E#*F#
5 Pla de Palau 8,000 2,00 2,00 32,000 C#*D#*E#*F#
6 Pas sota Muralla 6,000 2,00 2,00 24,000 C#*D#*E#*F#
7 Plaça de Catalunya 12,000 2,00 2,00 48,000 C#*D#*E#*F#
8 Fontanella 6,000 2,00 2,00 24,000 C#*D#*E#*F#
9 Pau Claris 6,000 2,00 2,00 24,000 C#*D#*E#*F#

11 Previsió Plaça de l'Àngel 16,000 4,00 2,00 128,000 C#*D#*E#*F#
13 T unitats long mitja amplada mitja fases / repintat
14 Passos vianants
15 Via Laietana 7,000 16,00 6,00 2,00 1.344,000 C#*D#*E#*F#
16 Jonqueres 2,000 6,00 6,00 2,00 144,000 C#*D#*E#*F#
17 Trafalgar 2,000 10,00 6,00 2,00 240,000 C#*D#*E#*F#
18 Ortigosa 2,000 8,00 4,00 2,00 128,000 C#*D#*E#*F#
20 Previsió zones exteriors
21 Pla de Palau 1,000 10,00 6,00 2,00 120,000 C#*D#*E#*F#
22 Pas sota Muralla 1,000 10,00 6,00 2,00 120,000 C#*D#*E#*F#
23 Plaça de Catalunya 6,000 10,00 6,00 2,00 720,000 C#*D#*E#*F#
24 Fontanella 2,000 10,00 6,00 2,00 240,000 C#*D#*E#*F#
25 Pau Claris 6,000 10,00 6,00 2,00 720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.680,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 10  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB51617 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 FBB51618 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb
cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 FBB51619 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 FBB51620 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superfície Gruix
3 Voreres provisionals parades bus
5 Fase 2, Comtal Llobregat 1,000 90,00 0,20 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Fase 2, restitució Comtal Besòs 1,000 40,00 0,20 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

6 FBB4B000 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat
al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Amplada Alçada
3 Previsió senyalització obra 20,000 2,00 2,00 80,000 C#*D#*E#*F#
5 Previsió cartells exteriors i

substitucions
14,000 2,00 2,00 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

7 FBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 140 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Pals
3 Previsió senyalització obra 20,000 2,00 40,000 C#*D#*E#*F#
5 Previsió cartells exteriors i

substitucions
14,000 2,00 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

8 FBBZ3013 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Pals Alçada
3 Previsió senyalització obra 20,000 2,00 4,00 160,000 C#*D#*E#*F#
5 Previsió cartells exteriors i

substitucions
14,000 2,00 4,00 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 10  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES
Subcapítol 03  ABALISAMENT I BARRERES

1 FBC51628 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de
bateria de 12 V, per a 2 usos. Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T bandes fases m densitat
2 Via Laietana 2,000 2,00 600,00 0,20 480,000 C#*D#*E#*F#
3 Jonqueres 2,000 2,00 160,00 0,20 128,000 C#*D#*E#*F#
5 Previsió Plaça de l'Àngel 4,000 4,00 50,00 0,20 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 768,000

2 FBC51613 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm
d'amplària, galga 400, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport
existent (no inclòs en aquest preu). Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T bandes fases m
2 Via Laietana 2,000 2,00 600,00 2.400,000 C#*D#*E#*F#
3 Jonqueres 2,000 2,00 160,00 640,000 C#*D#*E#*F#
5 Previsió Plaça de l'Àngel 4,000 4,00 50,00 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.840,000

3 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, amb captafars inclosos, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs o amb el seu desplaçament inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
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2 Via Laietana C#*D#*E#*F#
3 Fase 1 480,000 1,20 576,000 C#*D#*E#*F#
4 Fase 2 500,000 1,20 600,000 C#*D#*E#*F#
5 Jonqueres
6 Fase unica 40,000 1,20 48,000 C#*D#*E#*F#
7 Previsió Plaça de l'Àngel
8 4 fases, 2 costats 8,000 50,00 1,20 480,000 C#*D#*E#*F#

12 Bossa en previsió 442,000 442,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.146,000

4 FB251610 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, per a limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Inclús p/p de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre
fases, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Via Laietana C#*D#*E#*F#
3 Fase 1 460,000 1,20 552,000 C#*D#*E#*F#
4 Fase 2 400,000 1,20 480,000 C#*D#*E#*F#
5 Jonqueres
6 Fase unica 60,000 1,20 72,000 C#*D#*E#*F#
7 Previsió Plaça de l'Àngel
8 2 fases contacte vianants 2,000 50,00 1,20 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.224,000

5 HB25X001 PA Partida alçada a justificar per la retirada o desplaçament d'elements de tancament i/o per la col·locació
d'elements addicionals per siutació crítica a Via Laietana i voltants (aldarulls, manifestacions, etc.) o altres
necessitats de la ciutat, durant el termini de durada de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 10  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES
Subcapítol 04  SEMAFORITZACIÓ

1 F21CU024 u Desmuntatge de semàfor de qualsevol tipus i dimensió, per aprofitament posterior o per enderroc, incloses totes
les feines i transport a lloc d'emmagatzematge o reutilització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Desmuntatge semàfors Ortigosa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBS2U051 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc.
model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, fixat a suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
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3 12-200 RV
4 Adequació semàfors Ortigosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model
clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, fixat a suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 12-200 RV
4 Adequació semàfors Ortigosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBBJU248 u Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit en una cruïlla semafòrica (estructura de fases, càlcul de
desfases, plans de trànsit...) segons requeriments de l'Ajuntament de Barcelona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Adaptació fases cruïlles exteriors

(zones nous cartells)
7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Adaptació fases cruïlles interiors
6 Antoni Maura 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Trafalgar - Ortigosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FBBJU448 u Treballs de reprogramació de semaforització pel desviament del tràfic durant l'execucio de les obres en
encreuaments de grans trànsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Adaptació fases cruïlles exteriors

(zones nous cartells)
7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Adaptació fases cruïlles interiors
6 Antoni Maura 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Trafalgar - Ortigosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FBC516SE u Semaforització provisional durant l'obra amb semàfors mòbils a qualsevol alçada. Inclou cablejat, instal·lació i
connexionat complet de la instal·lació semafòrica per cruïlla. Segons requisits Aj. Barcelona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T cruïlla (ut) fases
2 Urquinaona 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Antoni Maura 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FBS3A001 M Subministrament i col·locació de cable manguera de 0,6/1KV de 4x2.5 mm2. Inclòs connexions i probes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,00 80,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 80,000

8 FG3M4209 M Conductor de coure per sincronisme de 4x2x0.9 mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,00 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 XPAUX002 U Determinació d'estructura de fases, intensitat de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul de
plans de regulació d'una intersecció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 10  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES
Subcapítol 05  DESVIAMENTS AUTOBUSOS

1 FQX2X002 u Subministrament i col·locació de marquesina de bus amb estructura de pilars d'acer inoxidable, sostre de prfv
monobloc i paraments de vidre de seguretat de 8 mm de gruix, segons detalls, completament col·locada sobre
daus de formigó. Inclou Panell d'Informació als Usuaris de la freqüència de pas dels autobusos (PIU) i les
connexions necessàries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Previsió itinerari alternatiu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F21Q40Z2 u Retirada de marquesina d'autobús existent, incloent enderroc de fonamentació, amb mitjans mecànics o
manuals. Inlcou càrrega i emmagatzematge a obra o transport a magatzem municipal a qualsevol distància, i
posterior subministrament i recol·locació, incloent la seva fonamentació i connexió a la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
3 Previsió itinerari alternatiu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 XPA00901 PA Partida alçada a justificar per als treballs corresponents a l'adequació de la senyalització de la xarxa
d'autobusos a Fase 0 prèvia a l'execució de les obres d'urbanització, corresponent al desviament de les línies
d'autobús sentit mar - muntanya per l'exterior de l'actuació de la Via Laietana, segons l'esquema inclòs als
plànols, pel carrer del Marqués de l'Argenteria i els passeigs de Picasso i de Lluís Companys, inclòs instal·lació i
retirada posterior de cartells provisionals. No inclou instal·lació i retirada de marquesines provisionals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  PROCEDENTS D'ENDERROC
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1 F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ELEMENTS DE VIALITAT T
2 Rigola 184,000 0,40 0,40 29,440 C#*D#*E#*F#
3 Panot 1.360,000 0,30 408,000 C#*D#*E#*F#
5 Altres enderrocs
6 Col·lectors 1,000 2,40 2,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,80 4,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,80 4,800 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 449,440 SUMSUBTOT
12 ESPONJAMENT T
13 Coeficient 1'7 449,440 0,70 314,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 764,050

2 F2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ELEMENTS DE VIALITAT T
2 Vorada 184,000 0,40 0,40 29,440 C#*D#*E#*F#
3 Pedra 1.468,000 0,30 440,400 C#*D#*E#*F#
5 ALTRES T
6 Canonada aigua 1.665,000 0,10 166,500 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 636,340 SUMSUBTOT

10 ESPONJAMENT T
11 Coeficient 1'7 636,340 0,70 445,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.081,780

3 F2RA6681 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de fressat i enderrocaments d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,5 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons llista europea de
residus (ORDRE MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ELEMENTS DE VIALITAT T
2 Mescla bituminosa 1.000,250 0,50 500,130 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 500,130 SUMSUBTOT
6 ESPONJAMENT T
7 Coeficient 1'6 500,130 0,60 300,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,210

4 F2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ELEMENTS FIXOS T
2 pilones 160,000 1,00 0,10 0,10 1,600 C#*D#*E#*F#
3 paperera 10,000 1,57 0,54 0,02 0,170 C#*D#*E#*F#
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4 Subtotal S 1,770 SUMSUBTOT
6 ESPONJAMENT T
7 Coeficient 4'25 1,770 3,25 5,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,520

5 F2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 F2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 inclosos esponjaments T
2 formigó inerts 764,050 764,050 C#*D#*E#*F#
3 barrejats interts 1.081,780 1.081,780 C#*D#*E#*F#
4 fresat i enderroc algomerat 800,210 800,210 C#*D#*E#*F#
5 metalls barrejats 7,520 7,520 C#*D#*E#*F#
6 fusta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.658,560

7 P243-VT01 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a màquina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 inclosos esponjaments T
2 formigó inerts 764,050 764,050 C#*D#*E#*F#
3 barrejats interts 1.081,780 1.081,780 C#*D#*E#*F#
4 fresat i enderroc algomerat 800,210 800,210 C#*D#*E#*F#
5 metalls barrejats 7,520 7,520 C#*D#*E#*F#
6 fusta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.658,560

8 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Volum
3 Terres (excavació que no inclou

càrrega)
5 Rasa aigua 1,000 2.230,52 2.230,520 C#*D#*E#*F#
6 Rasa RSU 1,000 110,25 110,250 C#*D#*E#*F#
7 1,000 37,80 37,800 C#*D#*E#*F#
8 Rasa electrificació 1,000 75,60 75,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 79,38 79,380 C#*D#*E#*F#

10 1,000 75,60 75,600 C#*D#*E#*F#
11 Rasa IMI 1,000 220,50 220,500 C#*D#*E#*F#
12 Rasa semaforització 1,000 40,32 40,320 C#*D#*E#*F#
13 Rasa mobiliari urbà 1,000 12,86 12,860 C#*D#*E#*F#
14 Rasa telecomunicacions 1,000 347,13 347,130 C#*D#*E#*F#
15 Rasa afecció Telefònica 1,000 94,50 94,500 C#*D#*E#*F#
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16 Afeccions col·lectors 1,000 37,80 37,800 C#*D#*E#*F#
18 A deduïr reblerts
19 C#*D#*E#*F#
20 Rasa aigua -1,000 1.437,91 -1.437,910 C#*D#*E#*F#
21 Rasa RSU -1,000 69,16 -69,160 C#*D#*E#*F#
22 Rasa electrificació -1,000 54,00 -54,000 C#*D#*E#*F#
23 -1,000 56,70 -56,700 C#*D#*E#*F#
24 Rasa IMI -1,000 75,00 -75,000 C#*D#*E#*F#
25 Rasa semàfors -1,000 9,60 -9,600 C#*D#*E#*F#
26 Rasa mobiliari urbà -1,000 4,90 -4,900 C#*D#*E#*F#
27 Rasa telecomunicacions -1,000 69,60 -69,600 C#*D#*E#*F#
28 Rasa afecció Telefònica -1,000 67,50 -67,500 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal "A origen" O 1.517,890 SUMORIGEN(
31 C#*D#*E#*F#
32 ESPONJAMENT T
33 coeficient 1'2 1.517,890 0,20 303,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.821,470

9 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Volum
3 Terres
5 Rasa aigua 1,000 2.230,52 2.230,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 430,03 430,030 C#*D#*E#*F#
7 Rasa RSU 1,000 110,25 110,250 C#*D#*E#*F#
8 1,000 29,25 29,250 C#*D#*E#*F#
9 1,000 37,80 37,800 C#*D#*E#*F#

10 Rasa electrificació 1,000 75,60 75,600 C#*D#*E#*F#
11 1,000 24,30 24,300 C#*D#*E#*F#
12 1,000 79,38 79,380 C#*D#*E#*F#
13 1,000 31,59 31,590 C#*D#*E#*F#
14 1,000 75,60 75,600 C#*D#*E#*F#
15 1,000 10,80 10,800 C#*D#*E#*F#
16 Rasa IMI 1,000 220,50 220,500 C#*D#*E#*F#
17 1,000 78,75 78,750 C#*D#*E#*F#
18 Rasa semaforització 1,000 40,32 40,320 C#*D#*E#*F#
19 1,000 39,51 39,510 C#*D#*E#*F#
20 Rasa mobiliari urbà 1,000 12,86 12,860 C#*D#*E#*F#
21 1,000 5,22 5,220 C#*D#*E#*F#
22 Rasa telecomunicacions 1,000 347,13 347,130 C#*D#*E#*F#
23 1,000 117,09 117,090 C#*D#*E#*F#
24 Rasa afecció Telefònica 1,000 94,50 94,500 C#*D#*E#*F#
25 1,000 61,50 61,500 C#*D#*E#*F#
26 Afeccions col·lectors 1,000 37,80 37,800 C#*D#*E#*F#
27 1,000 37,40 37,400 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 A deduïr reblerts
30 C#*D#*E#*F#
31 Rasa aigua -1,000 1.437,91 -1.437,910 C#*D#*E#*F#
32 Rasa RSU -1,000 69,16 -69,160 C#*D#*E#*F#
33 Rasa electrificació -1,000 54,00 -54,000 C#*D#*E#*F#
34 -1,000 56,70 -56,700 C#*D#*E#*F#
35 Rasa IMI -1,000 75,00 -75,000 C#*D#*E#*F#
36 Rasa semàfors -1,000 9,60 -9,600 C#*D#*E#*F#
37 Rasa mobilari urbà -1,000 4,90 -4,900 C#*D#*E#*F#
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38 Rasa telecomunicacions -1,000 69,60 -69,600 C#*D#*E#*F#
39 Rasa afecció Telefònica -1,000 67,50 -67,500 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal "A origen" O 2.383,330 SUMORIGEN(
42 C#*D#*E#*F#
43 ESPONJAMENT T
44 coeficient 1'2 2.383,330 0,20 476,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.860,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 02  PROCEDENTS D'OBRA NOVA

1 F2RAI0H0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT, DEPOSICIÓ
CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO
PERILLOSOS AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A
UNA DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons annex 13 estudi gestió residus T VOLUM t/m3
2 2,510 0,07 0,180 C#*D#*E#*F#
3 16,170 0,07 1,130 C#*D#*E#*F#
4 5,590 0,07 0,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,700

2 F2RAI025 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA A UNA DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM,
DE RESIDUS INERTS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (RUNA MIXTA DE PES
ESPECÍFIC COMPRÈS ENTRE 750 I 1.100 KG/M3) AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002). INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons annex 13 estudi gestió residus T VOLUM t/m3
2 45,030 0,93 41,880 C#*D#*E#*F#
3 2,510 0,93 2,330 C#*D#*E#*F#
4 32,350 0,93 30,090 C#*D#*E#*F#
5 30,300 0,93 28,180 C#*D#*E#*F#
6 2,380 0,93 2,210 C#*D#*E#*F#
7 1,080 0,93 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,690

3 F2RAI0F5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT, DEPOSICIÓ
CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE DE METALLS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) A
UNA DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons annex 13 estudi gestió residus T VOLUM t/m3
2 10,100 0,17 1,720 C#*D#*E#*F#
3 0,790 0,17 0,130 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,850

4 F2RAI0L0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT, DEPOSICIÓ
CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO
PERILLOSOS AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A
UNA DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons annex 13 estudi gestió residus T VOLUM t/m3
2 6,000 0,07 0,420 C#*D#*E#*F#
3 0,500 0,07 0,040 C#*D#*E#*F#
4 1,300 0,07 0,090 C#*D#*E#*F#
5 4,040 0,07 0,280 C#*D#*E#*F#
6 0,320 0,07 0,020 C#*D#*E#*F#
7 0,740 0,07 0,050 C#*D#*E#*F#
8 0,430 0,07 0,030 C#*D#*E#*F#
9 15,290 0,07 1,070 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F2RAI0P5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR, TRANSPORT, DEPOSICIÓ
CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS A UNA DISTÀNCIA DE 25 A 60 KM, DE RESIDUS
PERILLOSOS (TERRA CONTAMINADA AMB CODI 170503, FIBROCIMENT AMB CODI 170605 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)) TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ. INCLOU
TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons annex 13 estudi gestió residus T VOLUM t/m3
2 4,000 0,80 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT

1 XPA00001 PA Partida alçada d’abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 13  ARQUEOLOGIA

1 XPA0ARQ1 PA Partida alçada a justificar en obra per l'actuació arqueològica de seguiment i control, i excavació extensiva
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA
Capítol 14  VARIS

1 XPA00101 PA Partida alçada a justificar per nous requeriments funcionals de l'Ajuntament, a disposició de la direcció d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA00201 PA Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de
la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de l'informe i lliurament del mateix

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 S2CCG010 U Execució de cala per a localització de serveis

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

EUR



   
                                                                                                                                                                   zeta · ingenieros de caminos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona 
i la plaça de l’Àngel a Barcelona. Districte de Ciutat Vella. 
 

      

 

Z

2. Estadística de partides
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres
corrugades de 20 mm de
diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense
dissolvents, de dos components
i baixa viscositat

16,58 36,00 0,051 596,88

F2191306 m Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió i/o dúmper d'obra

3,45 184,00 0,052 634,80

F2193J06 m Demolició de rigola de panots
col·locats sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió i/o dúmper
d'obra

3,68 184,00 0,063 677,12

F2194AK5 m2 Demolició de paviment de
formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
i/o dúmper d'obra

5,88 80,00 0,044 470,40

F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 30 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
i/o dúmper d'obra

6,68 1.360,00 0,785 9.084,80

F2194JL5B m2 Demolició de paviment de pedra
natural col·locada sobre
formigó, de fins a 30 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
i/o dúmper d'obra

7,56 1.468,00 0,956 11.098,08

F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 50 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
i/o dúmper d'obra

8,72 1.000,25 0,757 8.722,18

F219FBA0 m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

4,07 414,00 0,148 1.684,98

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

5,42 4.250,00 1,989 23.035,00

F21B3001C u Desmuntatge de senyal vertical,
amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió i/o dúmper d'obra

16,77 10,00 0,0110 167,70
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F21CU024 u Desmuntatge de semàfor de
qualsevol tipus i dimensió, per
aprofitament posterior o per
enderroc, incloses totes les
feines i transport a lloc
d'emmagatzematge o
reutilització

15,10 4,00 0,0111 60,40

F21FZ500 m Arrencada de tub i elements de
xarxa per a distribució d'aigua
potable, un cop fora de servei,
de quasevol diàmetre i
material, muntat
superficialment i amb
desmuntatge de fixacions, amb
mitjans mecànics i càrrega de
runa sobre camió i/o dúmper
d'obra.

19,85 1.665,00 2,8412 33.050,25

F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada
al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió i/o dúmper
d'obra

3,98 10,00 0,0013 39,80

F21Q40Z2 u Retirada de marquesina
d'autobús existent, incloent
enderroc de fonamentació, amb
mitjans mecànics o manuals.
Inlcou càrrega i emmagatzematge
a obra o transport a magatzem
municipal a qualsevol
distància, i posterior
subministrament i
recol·locació, incloent la seva
fonamentació i connexió a la
xarxa.

435,70 2,00 0,0714 871,40

F21QQB01 u Retirada de pilona fosa,
enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre
camió i/o dúmper d'obra

6,64 160,00 0,0915 1.062,40

F21QUTFZZ u Treballs de connexió del nou
prisma a la xarxa existent,
inclòs repicat del pou de
connexió, apertura de forats
amb martell pneumàtic i
treballs manuals, localització
del seervei existent, càrrega i
transport dels materials
sobrants a abocador, reblert de
l'excavació amb formigó i
segellat de juntes.

495,72 28,00 1,1916 13.880,16

F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència
de serveis fins a 2 m de
fondària, en terrenyde trànsit
(SPT >50), evitant arrels
existents i eliminant serveis
existents fora de servei,
realitzada amb retroexcavadora
amb càrrega mecànica del
material excavat sobre camió
i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles
estructures soterrades i el
possible baix rendiment per
presència d'arqueòleg

17,06 3.362,26 4,9317 57.360,16
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F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència
de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega
mecànica del material sobre
camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles
estructures soterrades i el
possible baix rendiment per
presència d'arqueòleg

79,49 882,32 6,0318 70.135,62

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,34 3.027,25 0,6119 7.083,77

F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

10,89 1.911,33 1,7920 20.814,38

F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb sorres de material
reciclat mixt, en tongades de
gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant

23,37 750,90 1,5121 17.548,53

F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de
rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a
una protecció del 40%

17,85 647,40 0,9922 11.556,09

F2317705 m2 Apuntalament i estrebada de
rases i pous, de més de 2 i
fins a 4 m d'amplària, amb
puntals i plafons metàl·lics,
per a una protecció del 100%

43,27 33,60 0,1323 1.453,87

F2R540M0 m3 Transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

14,28 2.658,56 3,2724 37.964,24

F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a
transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

6,74 1.821,47 1,0625 12.276,71

F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,49 764,05 0,6926 8.014,88
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F2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre
de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

18,08 1.081,78 1,6827 19.558,58

F2RA6680 m3 Deposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,60 7,52 0,0128 169,95

F2RA6681 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de fressat i
enderrocaments d'aglomerat
asfàltic no perillosos amb una
densitat 1,5 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170302 segons llista
europea de residus (ORDRE
MAM/304/2002)

6,35 800,21 0,4429 5.081,33

F2RA6890 m3 Deposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,45 5,00 0,0030 47,25

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)

3,31 2.860,00 0,8131 9.466,60

F2RAI025 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT
I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ
CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA A
UNA DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM,
DE RESIDUS INERTS PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (RUNA
MIXTA DE PES ESPECÍFIC COMPRÈS
ENTRE 750 I 1.100 KG/M3) AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002). INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU.
TOT INCLÒS.

15,59 105,69 0,1432 1.647,71
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F2RAI0F5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT
I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA
A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA DE DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
CODI 170407 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) A UNA DISTÀNCIA
MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU.
TOT INCLÒS.

48,14 1,85 0,0133 89,06

F2RAI0H0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT
I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA
A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE
PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB CODI
170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002), A UNA DISTÀNCIA
MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU.
TOT INCLÒS.

10,49 1,70 0,0034 17,83

F2RAI0L0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT
I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA
A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE
PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS
AMB CODI 150101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002), A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM.
INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.

5,65 2,00 0,0035 11,30

F2RAI0P5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT
I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA
A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
A UNA DISTÀNCIA DE 25 A 60 KM,
DE RESIDUS PERILLOSOS (TERRA
CONTAMINADA AMB CODI 170503,
FIBROCIMENT AMB CODI 170605
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002))
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ.
INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE
DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.

154,48 3,20 0,0436 494,34

F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

67,37 384,95 2,2337 25.934,08

F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500
S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,13 2.789,30 0,2738 3.151,91
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F3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de
reciclat de residus de la
construcció o demolició
autoritzades, abocat des de
camió

9,96 13,52 0,0139 134,66

F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial
procedent de granulats
reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM

21,98 625,05 1,1840 13.738,60

F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

72,23 587,75 3,6541 42.453,18

F961A87G m Vorada de pedra granítica
escairada, buixardada, de forma
recta, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió
i de 30 a 35 cm d'alçària i
rejuntada

48,89 184,00 0,7742 8.995,76

F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada
de ciment blanc, sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm
d'alçària

26,47 92,00 0,2143 2.435,24

F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada
de ciment blanc, sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm
d'alçària

30,01 92,00 0,2444 2.760,92

F9E1321JZ m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:4 i
beurada de ciment pòrtland

31,13 1.020,00 2,7345 31.752,60

F9E1321JZB m2 Paviment de panot estriat per a
encaminament en vorera, gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:4 i beurada
de ciment pòrtland

36,51 170,00 0,5346 6.206,70
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F9E1328JZ m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:3
pastat i beurada de ciment
pòrtland

39,08 510,00 1,7147 19.930,80

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

53,39 157,48 0,7248 8.407,86

F9H11251B t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

57,72 33,89 0,1749 1.956,13

F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa
base i granulat granític,
estesa i compactada

51,66 225,66 1,0050 11.657,60

F9H1X001 u Desplaçament, muntatge a l'obra
i retirada de l'equip d'estesa
i fresat de mescla bituminosa
en calent

4.500,00 1,00 0,3951 4.500,00

F9H314Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa
discontínua en calent, per a
capes de trànsit BBTM, 11A PMB
45/80-65(BM-3c) amb betum
modificat i granulat granític,
per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

4,26 200,05 0,0752 852,21

F9J13J40 m2 Reg d'adherència ECR-1 amb
emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació
1 kg/m2

0,37 2.200,55 0,0753 814,20

FB251610 m Delimitació provisional de zona
d'obres mitjançant clos
perimetral format per tanques
de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, per a
limitació de pas de vianants,
amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos.
Inclús p/p de tub reflectant de
PVC per millorar la visibilitat
de la tanca i manteniment en
condicions segures durant tot
el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge,
col·locació, trasllat a
l'interior de l'obra entre
fases, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a
contenidor

3,13 1.224,00 0,3354 3.831,12
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FBA13311Z m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 30 cm d'amplària i
2/5,5 de relació pintat/no
pintat, amb pintura acrílica de
color blanc amb dosificació
mínima de 720g/m2 i
microesferes de vidre de
cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a
un coeficient de lliscament
mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,39 160,00 0,0155 62,40

FBA18311Z m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1
de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica de color
blanc amb dosificació mínima de
720g/m2 i microesferes de vidre
de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a
un coeficient de lliscament
mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,96 1.185,00 0,1056 1.137,60

FBA1A311Z m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 50 cm d'amplària i 1/1
de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica de color
blanc amb dosificació mínima de
720g/m2 i microesferes de vidre
de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a
un coeficient de lliscament
mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,30 974,00 0,1157 1.266,20

FBA1E311Z m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc
amb dosificació mínima de
720g/m2 i microesferes de vidre
de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a
un coeficient de lliscament
mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,53 4.010,00 0,1858 2.125,30
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FBA1H311Z m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 30 cm
d'amplària, amb pintura
acrílica de color blanc amb
dosificació mínima de 720g/m2 i
microesferes de vidre de
cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a
un coeficient de lliscament
mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,25 1.185,00 0,1359 1.481,25

FBA1X001 u Desplaçament d'equip de
senyalització horitzontal

2.000,00 1,00 0,1760 2.000,00

FBA24311Z m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb pintura
acrílica de color blanc amb
dosificació mínima de 720g/m2 i
microesferes de vidre de
cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a
un coeficient de lliscament
mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,53 890,00 0,1261 1.361,70

FBA3Z511Z m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent, amb pintura acrílica
en base aquosa de color blanc
amb una dosificació mínima
720g/m2 i addició de partícules
de vidre de cantells angulosos
amb dosificació de 300g/m2
aplicada amb màquina
d'accionament manual

5,17 650,00 0,2962 3.360,50

FBABI0ZZ m Pintat sobre paviment d'una
faixa contínua o discontínua
color groc, de 15 cm, amb
pintura acrílica en base aquosa
i amb una dosificació mínima de
720g/m2.

0,82 12.180,00 0,8663 9.987,60

FBABI0ZZZ m2 Pintat sobre paviment d'una
marca vial superficial color
groc, amb pintura acrílica en
base aquosa i amb una
dosificació mínima de 720g/m2.

3,04 4.680,00 1,2264 14.227,20

FBB4B000 m2 Cartell per a senyals de
trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb
acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

153,01 136,00 1,7965 20.809,36
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FBB51617 u Subministrament, col·locació i
desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de
xapa d'acer galvanitzat, de
perill, triangular, L=70 cm,
amb retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 5 usos,
amb cavallet portàtil d'acer
galvanitzat, amortitzable en 5
usos. Inclús p/p de manteniment
en condicions segures durant
tot el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge,
desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a
contenidor

11,88 60,00 0,0666 712,80

FBB51618 u Subministrament, col·locació i
desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de
xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentació i prioritat,
circular, Ø=60 cm, amb
retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 5 usos,
amb cavallet portàtil d'acer
galvanitzat, amortitzable en 5
usos. Inclús p/p de manteniment
en condicions segures durant
tot el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge,
desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a
contenidor

12,10 60,00 0,0667 726,00

FBB51619 u Subministrament, col·locació i
desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de
xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90
cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), amortitzable
en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 5 usos. Inclús
p/p de manteniment en
condicions segures durant tot
el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge,
desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a
contenidor

21,62 24,00 0,0468 518,88

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FBB51620 u Subministrament, col·locació i
desmuntatge de senyal
provisional mòbil d'obra de
xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular,
90x135 cm, amb
retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 5 usos,
amb cavallet portàtil d'acer
galvanitzat, amortitzable en 5
usos. Inclús p/p de manteniment
en condicions segures durant
tot el període de temps que es
requereixi. Inclou muntatge,
desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a
contenidor

43,98 24,00 0,0969 1.055,52

FBBJU248 u Estudi d'enginyeria per a la
regulació del trànsit en una
cruïlla semafòrica (estructura
de fases, càlcul de desfases,
plans de trànsit...) segons
requeriments de l'Ajuntament de
Barcelona

2.200,00 9,00 1,7070 19.800,00

FBBJU448 u Treballs de reprogramació de
semaforització pel desviament
del tràfic durant l'execucio de
les obres en encreuaments de
grans trànsit.

2.000,00 9,00 1,5571 18.000,00

FBBZ3013 m Tub d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit,
fixat a la base

89,59 272,00 2,1072 24.368,48

FBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament de tub de
suport de senyals de trànsit de
140 mm de diàmetre, fixada a
dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i
formigonament del dau

122,52 68,00 0,7273 8.331,36

FBC51613 m Subministrament, col·locació i
desmuntatge de cinta reflectora
per a abalisament, de material
plàstic, de 10 cm d'amplària,
galga 400, impresa per ambdues
cares en franges de color
vermell i blanc, subjecta sobre
un suport existent (no inclòs
en aquest preu). Inclou
muntatge, desmuntatge posterior
i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a
contenidor

1,73 3.840,00 0,5774 6.643,20

FBC51628 u Subministrament, muntatge i
desmuntatge de lumenera amb
làmpada intermitent color
ambre, amb energia de bateria
de 12 V, per a 2 usos. Inclou
muntatge, comprovació i
desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a
contenidor

24,44 768,00 1,6175 18.769,92

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FBC516SE u Semaforització provisional
durant l'obra amb semàfors
mòbils a qualsevol alçada.
Inclou cablejat, instal·lació i
connexionat complet de la
instal·lació semafòrica per
cruïlla. Segons requisits Aj.
Barcelona

3.037,56 4,00 1,0576 12.150,24

FBS2U051 u Semàfor 12/200 amb òptiques de
tecnologia Led de qualsevol
color i tipus normal, ppc,
bici, bus, mixte, etc. model
clàssic o Barcelona amb ànima
d'alumini, fixat a suport

360,59 2,00 0,0677 721,18

FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de
tecnologia Led de qualsevol
color i tipus normal, bici,
bus, mixte, etc. model clàssic
o Barcelona amb ànima
d'alumini, fixat a suport

525,74 2,00 0,0978 1.051,48

FBS3A001 M Subministrament i col·locació
de cable manguera de 0,6/1KV de
4x2.5 mm2. Inclòs connexions i
probes

2,72 80,00 0,0279 217,60

FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de
diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
i col·locat al fons de la rasa

10,60 125,00 0,1180 1.325,00

FDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb
acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de
D=25 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

18,75 16,00 0,0381 300,00

FDDZX001 u Bastiment quadrat aparent de
fosa dúctil per a arqueta de
registre de xarxa RSU i tapa
abatible, pas lliure de 700 mm
de diàmetre i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

199,16 2,00 0,0382 398,32

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
per sobre de la canonada segons
detall de plànols, per a malla
senyalitzadora

0,65 2.927,50 0,1683 1.902,88

FDGZX001 m Placa de polietilè per a
protecció de canalitzacions
soterrades de Mitja i Baixa
tensió de 25x100 cm i 2.1 mm de
gruix, col·locada al llarg de
la rasa segons detall de
plànols

2,47 305,00 0,0684 753,35

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FDK282CA 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
massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
massís de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb sorra

85,76 56,00 0,4185 4.802,56

FDK282J9I u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 70x70x90 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x500 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb sorra. Inclou
l'entroncament a l'escomesa
existent a l'edifici i els
treballs necessaris per tal que
aquesta compleixi les
normatives municipals.

156,61 31,00 0,4286 4.854,91

FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de
pes, col·locat amb morter

32,38 56,00 0,1687 1.813,28

FDKZJLB4E u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil GGG40, per a pericó
de serveis, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter, amb pany
i clau homologats, i inscripció
del corresponent departament,
segons plànols i plec de
condicions de l'Ajuntament de
Barcelona

255,04 31,00 0,6888 7.906,24

FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC,
de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada,
incloent el mandrilat del tub

3,17 17,50 0,0089 55,48

FG22TK1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada, inclou
el mandrilat del tub

3,17 160,00 0,0490 507,20

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG22TL1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada,
incloent el mandrilat del tub

3,79 4.627,50 1,5191 17.538,23

FG22TP1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada,
incloent el mandrilat del tub

5,12 17,50 0,0192 89,60

FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de
450 N, amb el mandrilat del tub
inclòs, muntat com a
canalització soterrada

6,75 184,00 0,1193 1.242,00

FG39E1G2 m Cable amb conductor d'alumini
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL
RZ1 (AS), unipolar, de secció
1x 240 mm2, col·locat en tub

10,23 315,00 0,2894 3.222,45

FG39X001 u Identificació i tall de cable
de BT

61,00 6,00 0,0395 366,00

FG39X002 u Connexió a circuit amb terminal 89,00 6,00 0,0596 534,00

FG39X003 u Probes de rigidesa de cablejat
de BT

270,90 6,00 0,1497 1.625,40

FG3M4209 M Conductor de coure per
sincronisme de 4x2x0.9 mm2

3,33 80,00 0,0298 266,40

FGK2N6C1 m Línia elèctrica trifàsica de
tensió mitja (MT) de composició
3x1x400 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació
UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30
kV),de 400 mm2 de secció, amb
conductor d'alumini, aïllament
d'etilè-propilè (EPR), pantalla
metàl·lica de fils de coure de
16 mm2 de secció i coberta
exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrada

61,56 100,00 0,5399 6.156,00

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FQX2X002 u Subministrament i col·locació
de marquesina de bus amb
estructura de pilars d'acer
inoxidable, sostre de prfv
monobloc i paraments de vidre
de seguretat de 8 mm de gruix,
segons detalls, completament
col·locada sobre daus de
formigó. Inclou Panell
d'Informació als Usuaris de la
freqüència de pas dels
autobusos (PIU) i les
connexions necessàries.

13.475,16 2,00 2,32100 26.950,32

G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió i/o dúmper d'obra

17,57 2,40 0,00101 42,17

G2143301 m3 Enderroc d'estructures de
formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
i/o dúmper d'obra

24,21 4,80 0,01102 116,21

G2144301 m3 Enderroc d'estructures de
formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
i/o dúmper d'obra

43,24 4,80 0,02103 207,55

G45C18HB m3 Formigó HP-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

97,24 13,26 0,11104 1.289,40

G45FA8H4 m3 Formigó per a carregador
d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

95,44 11,52 0,09105 1.099,47

G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el
formigó vist

33,47 106,32 0,31106 3.558,53

G7883202 m2 Impermeabilització de parament
amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

7,83 49,92 0,03107 390,87

HB25X001 PA Partida alçada a justificar per
la retirada o desplaçament
d'elements de tancament i/o per
la col·locació d'elements
addicionals per siutació
crítica a Via Laietana i
voltants (aldarulls,
manifestacions, etc.) o altres
necessitats de la ciutat,
durant el termini de durada de
les obres

40.000,00 1,00 3,44108 40.000,00

HB2C2000 m Barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus
New Jersey, amb captafars
inclosos, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs o amb el seu
desplaçament inclòs

45,38 2.146,00 8,38109 97.385,48

EUR
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K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó
en massa o armat, amb serra amb
fil de diamant i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

631,02 6,00 0,33110 3.786,12

K4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de
cindri senzill de tauler de
fusta d'1 a 2 m de llum, com a
màxim, d'una relació punt/llum
superior a 0,4

92,61 36,96 0,29111 3.422,87

P243-VT01 m3 Transport de residus dins de
l'obra, amb dúmper i temps
d'espera per a la càrrega a
màquina

5,05 2.658,56 1,15112 13.425,73

S2CCG010 U Execució de cala per a
localització de serveis

93,07 16,00 0,13113 1.489,12

XPA00001 PA Partida alçada d’abonament
íntegre en concepte de
Seguretat i Salut

40.083,58 1,00 3,45114 40.083,58

XPA00101 PA Partida alçada a justificar per
nous requeriments funcionals de
l'Ajuntament, a disposició de
la direcció d'obra

50.000,00 1,00 4,30115 50.000,00

XPA00201 PA Realització del Topogràfic de
l'Obra Acabada segons el Plec
d'especificacions tècniques per
al manteniment de la
cartografia municipal
topogràfica 3D de l'Ajuntament
de Barcelona, redacció de
l'informe i lliurament del
mateix

1.200,00 1,00 0,10116 1.200,00

XPA00901 PA Partida alçada a justificar per
als treballs corresponents a
l'adequació de la senyalització
de la xarxa d'autobusos a Fase
0 prèvia a l'execució de les
obres d'urbanització,
corresponent al desviament de
les línies d'autobús sentit mar
- muntanya per l'exterior de
l'actuació de la Via Laietana,
segons l'esquema inclòs als
plànols, pel carrer del Marqués
de l'Argenteria i els passeigs
de Picasso i de Lluís Companys,
inclòs instal·lació i retirada
posterior de cartells
provisionals. No inclou
instal·lació i retirada de
marquesines provisionals.

12.500,00 1,00 1,08117 12.500,00

XPA0ARQ1 PA Partida alçada a justificar en
obra per l'actuació
arqueològica de seguiment i
control, i excavació extensiva

60.000,00 1,00 5,16118 60.000,00

XPA0BT01 PA Legalització instal·lació
elèctrica baixa tensió, inclòs
redacció d'informes i
tramitació

800,00 3,00 0,21119 2.400,00

EUR
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XPA0MT01 PA Legalització instal·lació
elèctrica mitja tensió, inclòs
redacció d'informes i
tramitació

800,00 1,00 0,07120 800,00

XPAUX002 U Determinació d'estructura de
fases, intensitat de saturació,
intervals horaris de
funcionament de plans i càlcul
de plans de regulació d'una
intersecció

410,03 1,00 0,04121 410,03

TOTAL: 100,001.162.544,62

EUR
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ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

16,58 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i/o dúmper d'obra

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 F2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió i/o dúmper d'obra

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

5,88 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper
d'obra

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 50 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper
d'obra

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,07 €

(QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-8 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 F2194JL5B m2 Demolició de paviment de pedra natural col·locada sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o
dúmper d'obra

7,56 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 F21B3001C u Desmuntatge de senyal vertical, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i/o dúmper
d'obra

16,77 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 F21CU024 u Desmuntatge de semàfor de qualsevol tipus i dimensió, per aprofitament posterior o per
enderroc, incloses totes les feines i transport a lloc d'emmagatzematge o reutilització

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-12 F21FZ500 m Arrencada de tub i elements de xarxa per a distribució d'aigua potable, un cop fora de servei,
de quasevol diàmetre i material, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb
mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió i/o dúmper d'obra.

19,85 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió i/o dúmper d'obra

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-14 F21Q40Z2 u Retirada de marquesina d'autobús existent, incloent enderroc de fonamentació, amb mitjans
mecànics o manuals. Inlcou càrrega i emmagatzematge a obra o transport a magatzem
municipal a qualsevol distància, i posterior subministrament i recol·locació, incloent la seva
fonamentació i connexió a la xarxa.

435,70 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-15 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió i/o dúmper d'obra

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 F21QUTFZZ u Treballs de connexió del nou prisma a la xarxa existent, inclòs repicat del pou de connexió,
apertura de forats amb martell pneumàtic i treballs manuals, localització del seervei existent,
càrrega i transport dels materials sobrants a abocador, reblert de l'excavació amb formigó i
segellat de juntes.

495,72 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT
>50), evitant arrels existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb
retroexcavadora amb càrrega mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra,
inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per
presència d'arqueòleg

17,06 €

(DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-18 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o
dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg

79,49 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

10,89 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material
reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

23,37 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-22 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 40%

17,85 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 F2317705 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 4 m d'amplària, amb puntals i
plafons metàl·lics, per a una protecció del 100%

43,27 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-24 F2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

14,28 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-25 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-26 F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,49 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 F2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,08 €

(DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-28 F2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,60 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-29 F2RA6681 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de fressat i enderrocaments d'aglomerat asfàltic
no perillosos amb una densitat 1,5 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170302 segons llista europea de residus (ORDRE MAM/304/2002)

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 F2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 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)

3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-32 F2RAI025 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA A UNA DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM, DE RESIDUS INERTS
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (RUNA MIXTA DE PES ESPECÍFIC
COMPRÈS ENTRE 750 I 1.100 KG/M3) AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002). INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

15,59 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 F2RAI0F5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA DE DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB CODI 170407
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) A UNA DISTÀNCIA
MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

48,14 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-34 F2RAI0H0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB CODI 170203
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

10,49 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 F2RAI0L0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB CODI
150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-36 F2RAI0P5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS A UNA
DISTÀNCIA DE 25 A 60 KM, DE RESIDUS PERILLOSOS (TERRA CONTAMINADA AMB
CODI 170503, FIBROCIMENT AMB CODI 170605 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)) TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.

154,48 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

67,37 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-38 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-39 F3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

9,96 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

21,98 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

72,23 €

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

P-42 F961A87G m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
30 a 35 cm d'alçària i rejuntada

48,89 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm
d'alçària

26,47 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-44 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm
d'alçària

30,01 €

(TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-45 F9E1321JZ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland

31,13 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-46 F9E1328JZ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:3 pastat i beurada de ciment pòrtland

39,08 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-47 F9E1321JZB m2 Paviment de panot estriat per a encaminament en vorera, gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland

36,51 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

53,39 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

51,66 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 F9H1X001 u Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

P-51 F9H11251B t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,72 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 F9H314Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A
PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-53 F9J13J40 m2 Reg d'adherència ECR-1 amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-54 FB251610 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, per a limitació de pas de vianants, amb dos
peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús p/p de tub reflectant de PVC per millorar la
visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-55 FBA1X001 u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-56 FBA13311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de
cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-57 FBA18311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de
cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-58 FBA1A311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de
cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-59 FBA1E311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc
amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-60 FBA1H311Z m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació
mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de
300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-61 FBA24311Z m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació
mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de
300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-62 FBA3Z511Z m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, amb pintura acrílica en
base aquosa de color blanc amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina
d'accionament manual

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-63 FBABI0ZZ m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua color groc, de 15 cm, amb pintura
acrílica en base aquosa i amb una dosificació mínima de 720g/m2.

0,82 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-64 FBABI0ZZZ m2 Pintat sobre paviment d'una marca vial superficial color groc, amb pintura acrílica en base
aquosa i amb una dosificació mínima de 720g/m2.

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-65 FBB4B000 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora, fixat al suport

153,01 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-66 FBB51617 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable
en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou
muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

11,88 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-67 FBB51618 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5
usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de

12,10 €
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magatzematge o retirada a contenidor
(DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-68 FBB51619 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-69 FBB51620 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

43,98 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-70 FBBJU248 u Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit en una cruïlla semafòrica (estructura de
fases, càlcul de desfases, plans de trànsit...) segons requeriments de l'Ajuntament de
Barcelona

2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

P-71 FBBJU448 u Treballs de reprogramació de semaforització pel desviament del tràfic durant l'execucio de
les obres en encreuaments de grans trànsit.

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-72 FBBZ3013 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a
la base

89,59 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 FBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
140 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

122,52 €

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

P-74 FBC51613 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta reflectora per a abalisament, de material
plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400, impresa per ambdues cares en franges de color
vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). Inclou
muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-75 FBC51628 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada intermitent color
ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos. Inclou muntatge, comprovació i
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

24,44 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-76 FBC516SE u Semaforització provisional durant l'obra amb semàfors mòbils a qualsevol alçada. Inclou
cablejat, instal·lació i connexionat complet de la instal·lació semafòrica per cruïlla. Segons
requisits Aj. Barcelona

3.037,56 €

(TRES MIL TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-77 FBS2U051 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici,
bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, fixat a suport

360,59 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-78 FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, fixat a suport

525,74 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-79 FBS3A001 M Subministrament i col·locació de cable manguera de 0,6/1KV de 4x2.5 mm2. Inclòs
connexions i probes

2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-80 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

10,60 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-81 FDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

18,75 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-82 FDDZX001 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a arqueta de registre de xarxa RSU i tapa
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

199,16 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-83 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per
sobre de la canonada segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-84 FDGZX001 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de
25x100 cm i 2.1 mm de gruix, col·locada al llarg de la rasa segons detall de plànols

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-85 FDK282CA 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 massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb sorra

85,76 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 FDK282J9I u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x500 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó de
10 cm de gruix i reblert lateral amb sorra. Inclou l'entroncament a l'escomesa existent a
l'edifici i els treballs necessaris per tal que aquesta compleixi les normatives municipals.

156,61 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-87 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

32,38 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-88 FDKZJLB4E u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil GGG40, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb
pany i clau homologats, i inscripció del corresponent departament, segons plànols i plec de
condicions de l'Ajuntament de Barcelona

255,04 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-89 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada, incloent el mandrilat del tub

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)



PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 9

P-90 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclou el mandrilat
del tub

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-91 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el mandrilat
del tub

3,79 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-92 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el mandrilat
del tub

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-93 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, amb el mandrilat del tub inclòs, muntat com a canalització
soterrada

6,75 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-94 FG39E1G2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1
(AS), unipolar, de secció 1x 240 mm2, col·locat en tub

10,23 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-95 FG39X001 u Identificació i tall de cable de BT 61,00 €

(SEIXANTA-UN EUROS)

P-96 FG39X002 u Connexió a circuit amb terminal 89,00 €

(VUITANTA-NOU EUROS)

P-97 FG39X003 u Probes de rigidesa de cablejat de BT 270,90 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-98 FG3M4209 M Conductor de coure per sincronisme de 4x2x0.9 mm2 3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-99 FGK2N6C1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x400 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 400 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

61,56 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-100 FQX2X002 u Subministrament i col·locació de marquesina de bus amb estructura de pilars d'acer
inoxidable, sostre de prfv monobloc i paraments de vidre de seguretat de 8 mm de gruix,
segons detalls, completament col·locada sobre daus de formigó. Inclou Panell d'Informació
als Usuaris de la freqüència de pas dels autobusos (PIU) i les connexions necessàries.

13.475,16 €

(TRETZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-101 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre  camió i/o dúmper d'obra

17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 10

P-102 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió i/o dúmper d'obra

24,21 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-103 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió i/o dúmper d'obra

43,24 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 G45C18HB m3 Formigó HP-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

97,24 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-105 G45FA8H4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

95,44 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-106 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist

33,47 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-107 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-108 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, amb captafars
inclosos, col·locada i amb el desmuntatge inclòs o amb el seu desplaçament inclòs

45,38 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-109 K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

631,02 €

(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-110 K4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m de llum, com a màxim,
d'una relació punt/llum superior a 0,4

92,61 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-111 P243-VT01 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a màquina 5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-112 S2CCG010 U Execució de cala per a localització de serveis 93,07 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-113 XPAUX002 U Determinació d'estructura de fases, intensitat de saturació, intervals horaris de funcionament
de plans i càlcul de plans de regulació d'una intersecció

410,03 €

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-1 E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

16,58 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per 4,65600 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,30945 €
Altres conceptes 9,61455 €

P-2 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i/o dúmper d'obra

3,45 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-3 F2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió i/o dúmper d'obra

3,68 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-4 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra

5,88 €

Altres conceptes 5,88000 €

P-5 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper
d'obra

6,68 €

Altres conceptes 6,68000 €

P-6 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 50 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper
d'obra

8,72 €

Altres conceptes 8,72000 €

P-7 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

P-8 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,42 €

Altres conceptes 5,42000 €

P-9 F2194JL5B m2 Demolició de paviment de pedra natural col·locada sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o
dúmper d'obra

7,56 €

Altres conceptes 7,56000 €

P-10 F21B3001C u Desmuntatge de senyal vertical, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i/o dúmper
d'obra

16,77 €

Altres conceptes 16,77000 €

P-11 F21CU024 u Desmuntatge de semàfor de qualsevol tipus i dimensió, per aprofitament posterior o per
enderroc, incloses totes les feines i transport a lloc d'emmagatzematge o reutilització

15,10 €

Altres conceptes 15,10000 €

P-12 F21FZ500 m Arrencada de tub i elements de xarxa per a distribució d'aigua potable, un cop fora de servei,
de quasevol diàmetre i material, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb
mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió i/o dúmper d'obra.

19,85 €

Altres conceptes 19,85000 €

P-13 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió i/o dúmper d'obra

3,98 €
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Altres conceptes 3,98000 €

P-14 F21Q40Z2 u Retirada de marquesina d'autobús existent, incloent enderroc de fonamentació, amb mitjans
mecànics o manuals. Inlcou càrrega i emmagatzematge a obra o transport a magatzem
municipal a qualsevol distància, i posterior subministrament i recol·locació, incloent la seva
fonamentació i connexió a la xarxa.

435,70 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 78,70600 €
Altres conceptes 356,99400 €

P-15 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió i/o dúmper d'obra

6,64 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-16 F21QUTFZZ u Treballs de connexió del nou prisma a la xarxa existent, inclòs repicat del pou de connexió,
apertura de forats amb martell pneumàtic i treballs manuals, localització del seervei existent,
càrrega i transport dels materials sobrants a abocador, reblert de l'excavació amb formigó i
segellat de juntes.

495,72 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 108,56000 €
Altres conceptes 387,16000 €

P-17 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terrenyde trànsit (SPT
>50), evitant arrels existents i eliminant serveis existents fora de servei, realitzada amb
retroexcavadora amb càrrega mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra,
inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix rendiment per
presència d'arqueòleg

17,06 €

Altres conceptes 17,06000 €

P-18 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega mecànica del material sobre camió i/o
dúmper d'obra, inclou l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg

79,49 €

Altres conceptes 79,49000 €

P-19 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,34 €

Altres conceptes 2,34000 €

P-20 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

10,89 €

Altres conceptes 10,89000 €

P-21 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material
reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

23,37 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 13,67150 €
Altres conceptes 9,69850 €

P-22 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 40%

17,85 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10530 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 0,07022 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,14840 €
Altres conceptes 16,52608 €

P-23 F2317705 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 4 m d'amplària, amb puntals i
plafons metàl·lics, per a una protecció del 100%

43,27 €
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B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 1,96150 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,14840 €

B0A31000 kg Clau acer 0,26325 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12200 €
Altres conceptes 38,77485 €

P-24 F2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

14,28 €

Altres conceptes 14,28000 €

P-25 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,74 €

Altres conceptes 6,74000 €

P-26 F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,49 €

B2RA61H0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una de 9,99050 €
Altres conceptes 0,49950 €

P-27 F2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,08 €

B2RA63G0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densi 17,22000 €
Altres conceptes 0,86000 €

P-28 F2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,60 €

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo 21,52600 €
Altres conceptes 1,07400 €

P-29 F2RA6681 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de fressat i enderrocaments d'aglomerat asfàltic
no perillosos amb una densitat 1,5 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170302 segons llista europea de residus (ORDRE MAM/304/2002)

6,35 €

B2RA6681 t Deposició controlada a centre de reciclatge de fressat i enderrocaments d'aglomerat a 6,05000 €
Altres conceptes 0,30000 €

P-30 F2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,45 €

B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un 8,99840 €
Altres conceptes 0,45160 €

P-31 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)

3,31 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,15000 €
Altres conceptes 0,16000 €

P-32 F2RAI025 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA A UNA DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM, DE RESIDUS INERTS
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (RUNA MIXTA DE PES ESPECÍFIC
COMPRÈS ENTRE 750 I 1.100 KG/M3) AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002). INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

15,59 €
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B2RAI020 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE 9,46000 €
Altres conceptes 6,13000 €

P-33 F2RAI0F5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA DE DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB CODI 170407
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) A UNA DISTÀNCIA
MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

48,14 €

B2RAI065 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE 40,00000 €
Altres conceptes 8,14000 €

P-34 F2RAI0H0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB CODI 170203
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

10,49 €

B2RAI070 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE 4,61000 €
Altres conceptes 5,88000 €

P-35 F2RAI0L0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB CODI
150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS.

5,65 €

B2RAI080 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE 0,00000 €
Altres conceptes 5,65000 €

P-36 F2RAI0P5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL CONTENIDOR,
TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS A UNA
DISTÀNCIA DE 25 A 60 KM, DE RESIDUS PERILLOSOS (TERRA CONTAMINADA AMB
CODI 170503, FIBROCIMENT AMB CODI 170605 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)) TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS.

154,48 €

B2RAI090 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS PERILLOSOS, 140,00000 €
Altres conceptes 14,48000 €

P-37 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

67,37 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 59,70800 €
Altres conceptes 7,66200 €

P-38 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,13 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00525 €
Altres conceptes 1,12475 €

P-39 F3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

9,96 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 5,20380 €
Altres conceptes 4,75620 €
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P-40 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

21,98 €

B0111000 m3 Aigua 0,06650 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 14,85800 €
Altres conceptes 7,05550 €

P-41 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

72,23 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 56,99400 €
Altres conceptes 15,23600 €

P-42 F961A87G m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
30 a 35 cm d'alçària i rejuntada

48,89 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 7,37974 €

B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 23,69850 €
Altres conceptes 17,81176 €

P-43 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm
d'alçària

26,47 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,38077 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,14110 €

B97422E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,09050 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 14,75948 €
Altres conceptes 7,09815 €

P-44 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm
d'alçària

30,01 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,57116 €

B97423E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 4,59954 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 14,75948 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,20750 €
Altres conceptes 9,87232 €

P-45 F9E1321JZ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland

31,13 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,72000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27640 €

B0111000 m3 Aigua 0,00133 €
Altres conceptes 25,13227 €

P-46 F9E1328JZ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:3 pastat i beurada de ciment pòrtland

39,08 €

B9E13208 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 13,15000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27640 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00133 €
Altres conceptes 25,65227 €

P-47 F9E1321JZB m2 Paviment de panot estriat per a encaminament en vorera, gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland

36,51 €

B0111000 m3 Aigua 0,00133 €

B9E1S00E m2 Panot estriat 20x20x4cm,p/pas vian. 10,84000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,27640 €
Altres conceptes 25,39227 €

P-48 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

53,39 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 47,10000 €
Altres conceptes 6,29000 €

P-49 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

51,66 €

B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic 45,46000 €
Altres conceptes 6,20000 €

P-50 F9H1X001 u Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-51 F9H11251B t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,72 €

B9H11251B t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d 51,23000 €
Altres conceptes 6,49000 €

P-52 F9H314Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A
PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

4,26 €

B9H314Q1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/8 3,83778 €
Altres conceptes 0,42222 €

P-53 F9J13J40 m2 Reg d'adherència ECR-1 amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

0,37 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti 0,21000 €
Altres conceptes 0,16000 €

P-54 FB251610 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, per a limitació de pas de vianants, amb dos
peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús p/p de tub reflectant de PVC per millorar la
visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi. Inclou muntatge, col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

3,13 €

P0020 u Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, per a limitació de pas de viana 0,70000 €

P0021 u Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca. 0,10000 €
Altres conceptes 2,33000 €

P-55 FBA1X001 u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal 2.000,00 €
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Sense descomposició 2.000,00000 €

P-56 FBA13311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de
cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,39 €

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 per a marque 0,01462 €

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2, per a marques vial 0,03486 €
Altres conceptes 0,34052 €

P-57 FBA18311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de
cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,96 €

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 per a marque 0,08225 €

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2, per a marques vial 0,19608 €
Altres conceptes 0,68167 €

P-58 FBA1A311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de
cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,30 €

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2, per a marques vial 0,32681 €

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 per a marque 0,13709 €
Altres conceptes 0,83610 €

P-59 FBA1E311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc
amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,53 €

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 per a marque 0,05484 €

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2, per a marques vial 0,13072 €
Altres conceptes 0,34444 €

P-60 FBA1H311Z m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació
mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de
300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,25 €

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 per a marque 0,16451 €

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2, per a marques vial 0,39217 €
Altres conceptes 0,69332 €

P-61 FBA24311Z m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació
mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de
300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,53 €

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2, per a marques vial 0,52289 €

BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 per a marque 0,21934 €
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Altres conceptes 0,78777 €

P-62 FBA3Z511Z m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, amb pintura acrílica en
base aquosa de color blanc amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina
d'accionament manual

5,17 €

BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720g/m2, per a marques vial 1,45248 €
Altres conceptes 3,71752 €

P-63 FBABI0ZZ m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua color groc, de 15 cm, amb pintura
acrílica en base aquosa i amb una dosificació mínima de 720g/m2.

0,82 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per senyalització 0,02647 €
Altres conceptes 0,79353 €

P-64 FBABI0ZZZ m2 Pintat sobre paviment d'una marca vial superficial color groc, amb pintura acrílica en base
aquosa i amb una dosificació mínima de 720g/m2.

3,04 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per senyalització 0,14994 €
Altres conceptes 2,89006 €

P-65 FBB4B000 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora, fixat al suport

153,01 €

BBM35100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de p 129,80000 €
Altres conceptes 23,21000 €

P-66 FBB51617 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable
en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou
muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

11,88 €

P0032 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, am 6,46600 €

P0033 u Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 1,58000 €
Altres conceptes 3,83400 €

P-67 FBB51618 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5
usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor

12,10 €

P0033 u Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 1,58000 €

P0034 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circul 6,67800 €
Altres conceptes 3,84200 €

P-68 FBB51619 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

21,62 €

P0035 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 c 14,52200 €

P0041 u Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 145 cm de alçària. 2,80000 €
Altres conceptes 4,29800 €

P-69 FBB51620 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús

43,98 €
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p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

P0036 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 90x135 c 35,82000 €

P0041 u Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 145 cm de alçària. 2,80000 €
Altres conceptes 5,36000 €

P-70 FBBJU248 u Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit en una cruïlla semafòrica (estructura de
fases, càlcul de desfases, plans de trànsit...) segons requeriments de l'Ajuntament de
Barcelona

2.200,00 €

Sense descomposició 2.200,00000 €

P-71 FBBJU448 u Treballs de reprogramació de semaforització pel desviament del tràfic durant l'execucio de
les obres en encreuaments de grans trànsit.

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-72 FBBZ3013 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a
la base

89,59 €

BBMZ2613 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 81,73000 €
Altres conceptes 7,86000 €

P-73 FBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
140 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

122,52 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 15,59100 €

BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trà 77,49000 €
Altres conceptes 29,43900 €

P-74 FBC51613 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta reflectora per a abalisament, de material
plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400, impresa per ambdues cares en franges de color
vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). Inclou
muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor

1,73 €

P0027 m Cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400, 0,22000 €
Altres conceptes 1,51000 €

P-75 FBC51628 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada intermitent color
ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos. Inclou muntatge, comprovació i
desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

24,44 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per 20,64000 €
Altres conceptes 3,80000 €

P-76 FBC516SE u Semaforització provisional durant l'obra amb semàfors mòbils a qualsevol alçada. Inclou
cablejat, instal·lació i connexionat complet de la instal·lació semafòrica per cruïlla. Segons
requisits Aj. Barcelona

3.037,56 €

Altres conceptes 3.037,56000 €

P-77 FBS2U051 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici,
bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, fixat a suport

360,59 €

BBS2U061 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc 314,58000 €
Altres conceptes 46,01000 €

P-78 FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, fixat a suport

525,74 €

BBS2U062 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici 471,87000 €
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Altres conceptes 53,87000 €

P-79 FBS3A001 M Subministrament i col·locació de cable manguera de 0,6/1KV de 4x2.5 mm2. Inclòs
connexions i probes

2,72 €

BBS3A001 M CABLE MANGUERA DE 0.6/1KV DE 4X2.5MM2 1,17000 €
Altres conceptes 1,55000 €

P-80 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

10,60 €

BD7F7370 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 9,39000 €
Altres conceptes 1,21000 €

P-81 FDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

18,75 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 2 4,77000 €
Altres conceptes 13,98000 €

P-82 FDDZX001 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a arqueta de registre de xarxa RSU i tapa
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

199,16 €

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, 172,58000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,98746 €
Altres conceptes 25,59254 €

P-83 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa per
sobre de la canonada segons detall de plànols, per a malla senyalitzadora

0,65 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, 0,42840 €
Altres conceptes 0,22160 €

P-84 FDGZX001 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de
25x100 cm i 2.1 mm de gruix, col·locada al llarg de la rasa segons detall de plànols

2,47 €

BDGZP122 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió d 2,16000 €
Altres conceptes 0,31000 €

P-85 FDK282CA 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 massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb sorra

85,76 €

B0F19251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de 290x140x50 mm, per a revestir, categori 14,39865 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 2,95600 €

B0111000 m3 Aigua 0,00133 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,28085 €
Altres conceptes 68,12317 €

P-86 FDK282J9I u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x500 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó de
10 cm de gruix i reblert lateral amb sorra. Inclou l'entroncament a l'escomesa existent a
l'edifici i els treballs necessaris per tal que aquesta compleixi les normatives municipals.

156,61 €

B0F19251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de 290x140x50 mm, per a revestir, categori 42,83055 €

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 5,91200 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00266 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,37447 €
Altres conceptes 107,49032 €

P-87 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

32,38 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 16,96000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,12692 €
Altres conceptes 15,29308 €

P-88 FDKZJLB4E u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil GGG40, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb
pany i clau homologats, i inscripció del corresponent departament, segons plànols i plec de
condicions de l'Ajuntament de Barcelona

255,04 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,16017 €

BDKZJLB4E U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 225,05000 €
Altres conceptes 29,82983 €

P-89 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada, incloent el mandrilat del tub

3,17 €

BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagad 1,90740 €
Altres conceptes 1,26260 €

P-90 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclou el mandrilat
del tub

3,17 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,90740 €
Altres conceptes 1,26260 €

P-91 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el mandrilat
del tub

3,79 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,49900 €
Altres conceptes 1,29100 €

P-92 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el mandrilat
del tub

5,12 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,55980 €
Altres conceptes 1,56020 €

P-93 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, amb el mandrilat del tub inclòs, muntat com a canalització
soterrada

6,75 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 5,12040 €
Altres conceptes 1,62960 €

P-94 FG39E1G2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1
(AS), unipolar, de secció 1x 240 mm2, col·locat en tub

10,23 €
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BG39E1G0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL R 3,55980 €
Altres conceptes 6,67020 €

P-95 FG39X001 u Identificació i tall de cable de BT 61,00 €
Sense descomposició 61,00000 €

P-96 FG39X002 u Connexió a circuit amb terminal 89,00 €
Sense descomposició 89,00000 €

P-97 FG39X003 u Probes de rigidesa de cablejat de BT 270,90 €
Sense descomposició 270,90000 €

P-98 FG3M4209 M Conductor de coure per sincronisme de 4x2x0.9 mm2 3,33 €

BG3M4209 M CONDUCTOR DE COURE PER SINCRONISME DE 4X2X0.9 MM2 1,95000 €
Altres conceptes 1,38000 €

P-99 FGK2N6C1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x400 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 400 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

61,56 €

BGK246C0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/3 42,35040 €
Altres conceptes 19,20960 €

P-100 FQX2X002 u Subministrament i col·locació de marquesina de bus amb estructura de pilars d'acer
inoxidable, sostre de prfv monobloc i paraments de vidre de seguretat de 8 mm de gruix,
segons detalls, completament col·locada sobre daus de formigó. Inclou Panell d'Informació
als Usuaris de la freqüència de pas dels autobusos (PIU) i les connexions necessàries.

13.475,16 €

A013U001 h Ajudant 613,20000 €

BB2XX002 u Panell d'Informació als Usuaris 6.345,00000 €

BB2XX001 u Parada bus model Super Pal·li 4.302,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 94,99000 €
Altres conceptes 2.119,97000 €

P-101 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre  camió i/o dúmper d'obra

17,57 €

Altres conceptes 17,57000 €

P-102 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió i/o dúmper d'obra

24,21 €

Altres conceptes 24,21000 €

P-103 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió i/o dúmper d'obra

43,24 €

Altres conceptes 43,24000 €

P-104 G45C18HB m3 Formigó HP-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

97,24 €

B066970B m3 Formigó HP-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 66,67740 €
Altres conceptes 30,56260 €

P-105 G45FA8H4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

95,44 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 61,06740 €
Altres conceptes 34,37260 €



PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 13

P-106 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist

33,47 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28710 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11782 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12780 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,41751 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,59237 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,61800 €
Altres conceptes 29,30940 €

P-107 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

7,83 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,56200 €
Altres conceptes 6,26800 €

P-108 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, amb captafars
inclosos, col·locada i amb el desmuntatge inclòs o amb el seu desplaçament inclòs

45,38 €

BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey ( 2,92000 €
Altres conceptes 42,46000 €

P-109 K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

631,02 €

B0111000 m3 Aigua 3,99000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 33,30000 €
Altres conceptes 593,73000 €

P-110 K4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m de llum, com a màxim,
d'una relació punt/llum superior a 0,4

92,61 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,39230 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 77 0,52000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 1,00000 €

B0DFANB0 u Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum supe 46,21000 €
Altres conceptes 44,48770 €

P-111 P243-VT01 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a màquina 5,05 €
Altres conceptes 5,05000 €

P-112 S2CCG010 U Execució de cala per a localització de serveis 93,07 €
Sense descomposició 93,07000 €

P-113 XPAUX002 U Determinació d'estructura de fases, intensitat de saturació, intervals horaris de funcionament
de plans i càlcul de plans de regulació d'una intersecció

410,03 €

Sense descomposició 410,03000 €
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36967182H 
JUAN ANTONIO 
DOMINGO (R: 
A08646226)

Firmado digitalmente por 36967182H 
JUAN ANTONIO DOMINGO (R: A08646226) 
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2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0438/PUESTO 
1/35928/14072020114636, 
serialNumber=IDCES-36967182H, 
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sn=DOMINGO MESTRE, cn=36967182H 
JUAN ANTONIO DOMINGO (R: A08646226), 
2.5.4.97=VATES-A08646226, 
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Fecha: 2021.10.15 08:57:10 +02'00'
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MARIO 
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Firmado digitalmente por 43425249F MARIO GUTIERREZ 
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Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
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serialNumber=IDCES-43425249F, givenName=MARIO, 
sn=GUTIERREZ GUERRA, cn=43425249F MARIO 
GUTIERREZ (R: B64124175), 2.5.4.97=VATES-B64124175, 
o=ZETA INGENIEROS DE CAMINOS CONSULTORES 
ASOCIADOS SLL, c=ES 
Fecha: 2021.10.15 09:41:15 +02'00'
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Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Subcapítol 01 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

1 F2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra (P - 5)

6,68 1.360,000 9.084,80

2 F2194JL5B m2 Demolició de paviment de pedra natural col·locada sobre formigó, de
fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra
(P - 9)

7,56 1.468,000 11.098,08

3 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 50 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió i/o dúmper d'obra (P - 6)

8,72 1.000,250 8.722,18

4 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió i/o dúmper d'obra (P - 4)

5,88 80,000 470,40

5 F2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió i/o dúmper d'obra (P - 3)

3,68 184,000 677,12

6 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió i/o dúmper d'obra (P - 2)

3,45 184,000 634,80

7 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 7)

4,07 414,000 1.684,98

8 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 8)

5,42 4.250,000 23.035,00

TOTAL Subcapítol 01.01.01 55.407,36

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Subcapítol 02 ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I SENYALITZACIÓ

1 F21B3001C u Desmuntatge de senyal vertical, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió i/o dúmper d'obra (P - 10)

16,77 10,000 167,70

TOTAL Subcapítol 01.01.02 167,70

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Subcapítol 03 DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

1 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió i/o dúmper
d'obra (P - 15)

6,64 160,000 1.062,40

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió i/o
dúmper d'obra (P - 13)

3,98 10,000 39,80

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.03 1.102,20

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 02 XARXA D'AIGUA POTABLE

Subcapítol 01 OBRA CIVIL

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

79,49 430,030 34.183,08

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 2.230,520 38.052,67

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 2.153,000 5.038,02

4 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb
fusta, per a una protecció del 40% (P - 22)

17,85 599,400 10.699,29

5 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant (P - 21)

23,37 686,400 16.041,17

6 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 1.437,910 15.658,84

7 FDK282CA 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 massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó massís
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb sorra (P - 85)

85,76 56,000 4.802,56

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 87)

32,38 56,000 1.813,28

9 FD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 80)

10,60 125,000 1.325,00

10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada segons detall de plànols, per
a malla senyalitzadora (P - 83)

0,65 1.665,000 1.082,25

11 F21FZ500 m Arrencada de tub i elements de xarxa per a distribució d'aigua potable,
un cop fora de servei, de quasevol diàmetre i material, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió i/o dúmper d'obra.  (P - 12)

19,85 1.665,000 33.050,25

TOTAL Subcapítol 01.02.01 161.746,41

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 03 XARXA D'ELECTRIFICACIÓ

Subcapítol 01 MITJA TENSIÓ

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou

79,49 24,300 1.931,61

EUR
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l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 75,600 1.289,74

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 60,000 140,40

4 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant (P - 21)

23,37 18,000 420,66

5 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 54,000 588,06

6 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 37)

67,37 12,960 873,12

7 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, amb el mandrilat del tub inclòs, muntat com a
canalització soterrada (P - 93)

6,75 144,000 972,00

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada segons detall de plànols, per
a malla senyalitzadora (P - 83)

0,65 100,000 65,00

9 FDGZX001 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja
i Baixa tensió de 25x100 cm i 2.1 mm de gruix, col·locada al llarg de la
rasa segons detall de plànols (P - 84)

2,47 100,000 247,00

TOTAL Activitat 01.03.01.01 6.527,59

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 03 XARXA D'ELECTRIFICACIÓ

Subcapítol 01 MITJA TENSIÓ

Activitat 02 OBRA MECÀNICA

1 FGK2N6C1 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x400
mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE HEPRZ1
18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),de 400 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrada (P - 99)

61,56 100,000 6.156,00

2 XPA0MT01 PA Legalització instal·lació elèctrica mitja tensió, inclòs redacció
d'informes i tramitació (P - 0)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Activitat 01.03.01.02 6.956,00

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 03 XARXA D'ELECTRIFICACIÓ

Subcapítol 02 BAIXA TENSIÓ

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i

79,49 31,590 2.511,09

EUR
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càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 79,380 1.354,22

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 63,000 147,42

4 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant (P - 21)

23,37 18,900 441,69

5 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 56,700 617,46

6 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 37)

67,37 3,600 242,53

7 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, amb el mandrilat del tub inclòs, muntat com a
canalització soterrada (P - 93)

6,75 40,000 270,00

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada segons detall de plànols, per
a malla senyalitzadora (P - 83)

0,65 105,000 68,25

9 FDGZX001 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja
i Baixa tensió de 25x100 cm i 2.1 mm de gruix, col·locada al llarg de la
rasa segons detall de plànols (P - 84)

2,47 105,000 259,35

TOTAL Activitat 01.03.02.01 5.912,01

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 03 XARXA D'ELECTRIFICACIÓ

Subcapítol 02 BAIXA TENSIÓ

Activitat 02 OBRA MECÀNICA

1 FG39E1G2 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 240 mm2, col·locat en
tub (P - 94)

10,23 315,000 3.222,45

2 XPA0BT01 PA Legalització instal·lació elèctrica baixa tensió, inclòs redacció
d'informes i tramitació (P - 0)

800,00 3,000 2.400,00

3 FG39X001 u Identificació i tall de cable de BT (P - 95) 61,00 6,000 366,00
4 FG39X002 u Connexió a circuit amb terminal (P - 96) 89,00 6,000 534,00
5 FG39X003 u Probes de rigidesa de cablejat de BT (P - 97) 270,90 6,000 1.625,40

TOTAL Activitat 01.03.02.02 8.147,85

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 03 XARXA D'ELECTRIFICACIÓ

Subcapítol 03 ADUS

Activitat 01 OBRA CIVIL

EUR
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1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

79,49 27,680 2.200,28

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 75,600 1.289,74

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 60,000 140,40

4 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant (P - 21)

23,37 18,000 420,66

5 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 54,000 588,06

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada segons detall de plànols, per
a malla senyalitzadora (P - 83)

0,65 100,000 65,00

7 FDGZX001 m Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja
i Baixa tensió de 25x100 cm i 2.1 mm de gruix, col·locada al llarg de la
rasa segons detall de plànols (P - 84)

2,47 100,000 247,00

TOTAL Activitat 01.03.03.01 4.951,14

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 04 XARXA RSU

Subcapítol 01 OBRA CIVIL CANALITZACIÓ

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

79,49 29,250 2.325,08

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 110,250 1.880,87

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 70,000 163,80

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 69,160 753,15

5 F2317705 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 4 m
d'amplària, amb puntals i plafons metàl·lics, per a una protecció del
100% (P - 23)

43,27 33,600 1.453,87

6 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 37)

67,37 24,640 1.660,00

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

PRESSUPOST Pàg.: 6

7 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)

1,13 560,000 632,80

TOTAL Subcapítol 01.04.01 8.869,57

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 04 XARXA RSU

Subcapítol 02 OBRA CIVIL REGISTRES

1 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 37,800 644,87

2 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 18,000 42,12

3 F3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 39)

9,96 13,520 134,66

4 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb
fusta, per a una protecció del 40% (P - 22)

17,85 48,000 856,80

5 K4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m
de llum, com a màxim, d'una relació punt/llum superior a 0,4 (P - 110)

92,61 12,960 1.200,23

6 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim
3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist (P - 106)

33,47 85,200 2.851,64

7 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)

1,13 1.658,700 1.874,33

8 G45C18HB m3 Formigó HP-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 104)

97,24 6,920 672,90

9 G45FA8H4 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
105)

95,44 11,520 1.099,47

10 G7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 107)

7,83 49,920 390,87

11 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 12,960 141,13

12 FDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 81)

18,75 16,000 300,00

13 FDDZX001 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a arqueta de registre de
xarxa RSU i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 82)

199,16 2,000 398,32

TOTAL Subcapítol 01.04.02 10.607,34

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 05 XARXES IMI, SEMAFORITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 01 OBRA CIVIL IMI

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

PRESSUPOST Pàg.: 7

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

79,49 78,750 6.259,84

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 220,500 3.761,73

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 150,000 351,00

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 75,000 816,75

5 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 37)

67,37 36,100 2.432,06

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el
mandrilat del tub (P - 91)

3,79 870,000 3.297,30

7 FDK282J9I u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x90 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x500 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó de 10
cm de gruix i reblert lateral amb sorra. Inclou l'entroncament a
l'escomesa existent a l'edifici i els treballs necessaris per tal que
aquesta compleixi les normatives municipals. (P - 86)

156,61 11,000 1.722,71

8 FDKZJLB4E u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil GGG40, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb pany i clau
homologats, i inscripció del corresponent departament, segons plànols
i plec de condicions de l'Ajuntament de Barcelona

(P - 88)

255,04 11,000 2.805,44

9 F21QUTFZZ u Treballs de connexió del nou prisma a la xarxa existent, inclòs repicat
del pou de connexió, apertura de forats amb martell pneumàtic i
treballs manuals, localització del seervei existent, càrrega i transport
dels materials sobrants a abocador, reblert de l'excavació amb formigó
i segellat de juntes. (P - 16)

495,72 8,000 3.965,76

10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada segons detall de plànols, per
a malla senyalitzadora (P - 83)

0,65 250,000 162,50

TOTAL Subcapítol 01.05.01 25.575,09

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 05 XARXES IMI, SEMAFORITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 02 OBRA CIVIL SEMAFORITZACIÓ

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix

79,49 39,510 3.140,65

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

PRESSUPOST Pàg.: 8

rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)
2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en

terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 40,320 687,86

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 48,000 112,32

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 9,600 104,54

5 F228ASS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant (P - 21)

23,37 9,600 224,35

6 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 37)

67,37 16,800 1.131,82

7 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclou el
mandrilat del tub (P - 90)

3,17 160,000 507,20

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada segons detall de plànols, per
a malla senyalitzadora (P - 83)

0,65 80,000 52,00

TOTAL Subcapítol 01.05.02 5.960,74

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 05 XARXES IMI, SEMAFORITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 03 OBRA CIVIL MOBILIARI URBÀ

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

79,49 5,220 414,94

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 12,860 219,39

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 12,250 28,67

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 4,900 53,36

5 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 37)

67,37 7,350 495,17

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el
mandrilat del tub (P - 91)

3,79 157,500 596,93

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

PRESSUPOST Pàg.: 9

7 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el
mandrilat del tub (P - 92)

5,12 17,500 89,60

8 FG22RJ1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada, incloent el mandrilat del tub (P - 89)

3,17 17,500 55,48

9 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada segons detall de plànols, per
a malla senyalitzadora (P - 83)

0,65 17,500 11,38

TOTAL Subcapítol 01.05.03 1.964,92

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 06 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Subcapítol 01 OBRA CIVIL

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

79,49 117,090 9.307,48

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 347,130 5.922,04

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 348,000 814,32

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 69,600 757,94

5 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 37)

67,37 261,000 17.583,57

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el
mandrilat del tub (P - 91)

3,79 3.440,000 13.037,60

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada segons detall de plànols, per
a malla senyalitzadora (P - 83)

0,65 580,000 377,00

8 FDK282J9I u Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x90 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x500 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó de 10
cm de gruix i reblert lateral amb sorra. Inclou l'entroncament a
l'escomesa existent a l'edifici i els treballs necessaris per tal que
aquesta compleixi les normatives municipals. (P - 86)

156,61 20,000 3.132,20

9 FDKZJLB4E u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil GGG40, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb pany i clau
homologats, i inscripció del corresponent departament, segons plànols
i plec de condicions de l'Ajuntament de Barcelona

(P - 88)

255,04 20,000 5.100,80

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

PRESSUPOST Pàg.: 10

10 F21QUTFZZ u Treballs de connexió del nou prisma a la xarxa existent, inclòs repicat
del pou de connexió, apertura de forats amb martell pneumàtic i
treballs manuals, localització del seervei existent, càrrega i transport
dels materials sobrants a abocador, reblert de l'excavació amb formigó
i segellat de juntes. (P - 16)

495,72 20,000 9.914,40

TOTAL Subcapítol 01.06.01 65.947,35

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 07 AFECCIONS A SERVEIS EXISTENTS

Subcapítol 01 PRISMES TELEFÒNICA

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

79,49 61,500 4.888,64

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 94,500 1.612,17

3 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,34 45,000 105,30

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
20)

10,89 67,500 735,08

5 F31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 37)

67,37 22,500 1.515,83

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, incloent el
mandrilat del tub (P - 91)

3,79 160,000 606,40

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa per sobre de la canonada segons detall de plànols, per
a malla senyalitzadora (P - 83)

0,65 30,000 19,50

TOTAL Subcapítol 01.07.01 9.482,92
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Capítol 07 AFECCIONS A SERVEIS EXISTENTS

Subcapítol 02 COL.LECTORS

1 F222F00MA m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega mecànica del material sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 18)

79,49 37,400 2.972,93

2 F2225432Q m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terrenyde trànsit (SPT >50), evitant arrels existents i eliminant serveis
existents fora de servei, realitzada amb retroexcavadora amb càrrega
mecànica del material excavat sobre camió i/o dúmper d'obra, inclou
l'enderroc de possibles estructures soterrades i el possible baix
rendiment per presència d'arqueòleg (P - 17)

17,06 37,800 644,87
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3 K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de
diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 109)

631,02 6,000 3.786,12

4 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre  camió i/o dúmper d'obra (P - 101)

17,57 2,400 42,17

5 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i/o dúmper d'obra (P -
102)

24,21 4,800 116,21

6 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i/o dúmper d'obra (P -
103)

43,24 4,800 207,55

7 K4D5ANB0 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m
de llum, com a màxim, d'una relació punt/llum superior a 0,4 (P - 110)

92,61 24,000 2.222,64

8 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)

1,13 570,600 644,78

9 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a una alçària de com a màxim
3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist (P - 106)

33,47 21,120 706,89

10 G45C18HB m3 Formigó HP-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 104)

97,24 6,340 616,50

11 E4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 1)

16,58 36,000 596,88

TOTAL Subcapítol 01.07.02 12.557,54
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Capítol 08 PAVIMENTACIÓ

Subcapítol 01 CALÇADES

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 40)

21,98 200,050 4.397,10

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 41)

72,23 306,750 22.156,55

3 F9J13J40 m2 Reg d'adherència ECR-1 amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 53)

0,37 2.200,550 814,20

4 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 49)

51,66 225,660 11.657,60

5 F9H11251B t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 51)

57,72 33,890 1.956,13

6 F9H314Q1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i
granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 52)

4,26 200,050 852,21

7 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 48)

53,39 157,480 8.407,86

8 F9H1X001 u Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat
de mescla bituminosa en calent (P - 50)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Subcapítol 01.08.01 54.741,65
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Capítol 08 PAVIMENTACIÓ

Subcapítol 02 VORERES, VORADES I GUALS
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1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 40)

21,98 425,000 9.341,50

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 41)

72,23 255,000 18.418,65

3 F9E1321JZ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de
ciment pòrtland (P - 45)

31,13 1.020,000 31.752,60

4 F9E1321JZB m2 Paviment de panot estriat per a encaminament en vorera, gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 47)

36,51 170,000 6.206,70

5 F9E1328JZ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:3 pastat i beurada
de ciment pòrtland
(P - 46)

39,08 510,000 19.930,80

6 F961A87G m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i
rejuntada (P - 42)

48,89 184,000 8.995,76

7 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc, sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm
d'alçària (P - 43)

26,47 92,000 2.435,24

8 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc, sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm
d'alçària (P - 44)

30,01 92,000 2.760,92

TOTAL Subcapítol 01.08.02 99.842,17

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 09 SENYALITZACIÓ

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1E311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de
720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació
de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT
segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització
(P - 59)

0,53 4.010,000 2.125,30

2 FBA1H311Z m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de
720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació
de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT
segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 60)

1,25 1.185,000 1.481,25

3 FBA24311Z m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de
720g/m2 i microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació
de 300g/m2, per a un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT
segons norma NLT-175, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 61)

1,53 890,000 1.361,70
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4 FBA13311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i
2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc
amb dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells
angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de
lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 56)

0,39 160,000 62,40

5 FBA18311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc amb
dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells
angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de
lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 57)

0,96 1.185,000 1.137,60

6 FBA1A311Z m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc amb
dosificació mínima de 720g/m2 i microesferes de vidre de cantells
angulosos amb dosificació de 300g/m2, per a un coeficient de
lliscament mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 58)

1,30 974,000 1.266,20

7 FBA3Z511Z m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent,
amb pintura acrílica en base aquosa de color blanc amb una
dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos amb dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina
d'accionament manual (P - 62)

5,17 650,000 3.360,50

8 FBA1X001 u Desplaçament d'equip de senyalització horitzontal (P - 55) 2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Subcapítol 01.09.01 12.794,95

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 10 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBABI0ZZ m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua color groc, de
15 cm, amb pintura acrílica en base aquosa i amb una dosificació
mínima de 720g/m2. (P - 63)

0,82 12.180,000 9.987,60

2 FBABI0ZZZ m2 Pintat sobre paviment d'una marca vial superficial color groc, amb
pintura acrílica en base aquosa i amb una dosificació mínima de
720g/m2.
(P - 64)

3,04 4.680,000 14.227,20

TOTAL Subcapítol 01.10.01 24.214,80
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Capítol 10 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB51617 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional
mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm,
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb
cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p
de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 66)

11,88 60,000 712,80

2 FBB51618 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional
mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat,
circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable
en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5

12,10 60,000 726,00
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usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor (P - 67)

3 FBB51619 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional
mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb
cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p
de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 68)

21,62 24,000 518,88

4 FBB51620 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional
mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular,
90x135 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5
usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos.
Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 69)

43,98 24,000 1.055,52

5 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 41)

72,23 26,000 1.877,98

6 FBB4B000 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P - 65)

153,01 136,000 20.809,36

7 FBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 140 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 73)

122,52 68,000 8.331,36

8 FBBZ3013 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 72)

89,59 272,000 24.368,48

TOTAL Subcapítol 01.10.02 58.400,38
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Capítol 10 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

Subcapítol 03 ABALISAMENT I BARRERES

1 FBC51628 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada
intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos.
Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 75)

24,44 768,000 18.769,92

2 FBC51613 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta reflectora per a
abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplària, galga 400,
impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc,
subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). Inclou
muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor
(P - 74)

1,73 3.840,000 6.643,20

3 HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
amb captafars inclosos, col·locada i amb el desmuntatge inclòs o amb
el seu desplaçament inclòs (P - 108)

45,38 2.146,000 97.385,48

4 FB251610 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral
format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc,
per a limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos. Inclús p/p de tub reflectant de PVC per
millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge,
col·locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge
posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor
(P - 54)

3,13 1.224,000 3.831,12
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5 HB25X001 PA Partida alçada a justificar per la retirada o desplaçament d'elements de
tancament i/o per la col·locació d'elements addicionals per siutació
crítica a Via Laietana i voltants (aldarulls, manifestacions, etc.) o altres
necessitats de la ciutat, durant el termini de durada de les obres (P - 0)

40.000,00 1,000 40.000,00

TOTAL Subcapítol 01.10.03 166.629,72
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Capítol 10 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

Subcapítol 04 SEMAFORITZACIÓ

1 F21CU024 u Desmuntatge de semàfor de qualsevol tipus i dimensió, per
aprofitament posterior o per enderroc, incloses totes les feines i
transport a lloc d'emmagatzematge o reutilització (P - 11)

15,10 4,000 60,40

2 FBS2U051 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i
tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb
ànima d'alumini, fixat a suport (P - 77)

360,59 2,000 721,18

3 FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i
tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb
ànima d'alumini, fixat a suport (P - 78)

525,74 2,000 1.051,48

4 FBBJU248 u Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit en una cruïlla
semafòrica (estructura de fases, càlcul de desfases, plans de trànsit...)
segons requeriments de l'Ajuntament de Barcelona (P - 70)

2.200,00 9,000 19.800,00

5 FBBJU448 u Treballs de reprogramació de semaforització pel desviament del tràfic
durant l'execucio de les obres en encreuaments de grans trànsit. (P -
71)

2.000,00 9,000 18.000,00

6 FBC516SE u Semaforització provisional durant l'obra amb semàfors mòbils a
qualsevol alçada. Inclou cablejat, instal·lació i connexionat complet de
la instal·lació semafòrica per cruïlla. Segons requisits Aj. Barcelona (P
- 76)

3.037,56 4,000 12.150,24

7 FBS3A001 M Subministrament i col·locació de cable manguera de 0,6/1KV de 4x2.5
mm2. Inclòs connexions i probes
(P - 79)

2,72 80,000 217,60

8 FG3M4209 M Conductor de coure per sincronisme de 4x2x0.9 mm2 (P - 98) 3,33 80,000 266,40
9 XPAUX002 U Determinació d'estructura de fases, intensitat de saturació, intervals

horaris de funcionament de plans i càlcul de plans de regulació d'una
intersecció
(P - 113)

410,03 1,000 410,03

TOTAL Subcapítol 01.10.04 52.677,33

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 10 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

Subcapítol 05 DESVIAMENTS AUTOBUSOS

1 FQX2X002 u Subministrament i col·locació de marquesina de bus amb estructura
de pilars d'acer inoxidable, sostre de prfv monobloc i paraments de
vidre de seguretat de 8 mm de gruix, segons detalls, completament
col·locada sobre daus de formigó. Inclou Panell d'Informació als
Usuaris de la freqüència de pas dels autobusos (PIU) i les connexions
necessàries.
(P - 100)

13.475,16 2,000 26.950,32

2 F21Q40Z2 u Retirada de marquesina d'autobús existent, incloent enderroc de
fonamentació, amb mitjans mecànics o manuals. Inlcou càrrega i
emmagatzematge a obra o transport a magatzem municipal a
qualsevol distància, i posterior subministrament i recol·locació, incloent
la seva fonamentació i connexió a la xarxa.
(P - 14)

435,70 2,000 871,40

EUR
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3 XPA00901 PA Partida alçada a justificar per als treballs corresponents a l'adequació
de la senyalització de la xarxa d'autobusos a Fase 0 prèvia a
l'execució de les obres d'urbanització, corresponent al desviament de
les línies d'autobús sentit mar - muntanya per l'exterior de l'actuació de
la Via Laietana, segons l'esquema inclòs als plànols, pel carrer del
Marqués de l'Argenteria i els passeigs de Picasso i de Lluís
Companys, inclòs instal·lació i retirada posterior de cartells
provisionals. No inclou instal·lació i retirada de marquesines
provisionals. (P - 0)

12.500,00 1,000 12.500,00

TOTAL Subcapítol 01.10.05 40.321,72

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 PROCEDENTS D'ENDERROC

1 F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

10,49 764,050 8.014,88

2 F2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 27)

18,08 1.081,780 19.558,58

3 F2RA6681 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de fressat i
enderrocaments d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,5 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302
segons llista europea de residus (ORDRE MAM/304/2002) (P - 29)

6,35 800,210 5.081,33

4 F2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

22,60 7,520 169,95

5 F2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)

9,45 5,000 47,25

6 F2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 24)

14,28 2.658,560 37.964,24

7 P243-VT01 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per
a la càrrega a màquina (P - 111)

5,05 2.658,560 13.425,73

8 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 25)

6,74 1.821,470 12.276,71

9 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 - 31)

3,31 2.860,000 9.466,60

TOTAL Subcapítol 01.11.01 106.005,27

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 PROCEDENTS D'OBRA NOVA

1 F2RAI0H0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE
PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA

10,49 1,700 17,83

EUR
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EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 34)

2 F2RAI025 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA A UNA DISTÀNCIA
MENOR DE 25 KM, DE RESIDUS INERTS PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (RUNA MIXTA DE PES ESPECÍFIC
COMPRÈS ENTRE 750 I 1.100 KG/M3) AMB CODI 170904 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002).
INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 32)

15,59 105,690 1.647,71

3 F2RAI0F5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB CODI 170407 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) A UNA
DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU. TOT
INCLÒS. (P - 33)

48,14 1,850 89,06

4 F2RAI0L0 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE
PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB CODI 150101 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), A
UNA DISTÀNCIA MENOR DE 25 KM. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU. TOT INCLÒS. (P - 35)

5,65 2,000 11,30

5 F2RAI0P5 T SEPARACIÓ EN OBRA, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DEL
CONTENIDOR, TRANSPORT, DEPOSICIÓ CONTROLADA A
DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS A UNA DISTÀNCIA DE 25 A 60
KM, DE RESIDUS PERILLOSOS (TERRA CONTAMINADA AMB
CODI 170503, FIBROCIMENT AMB CODI 170605 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002))
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ. INCLOU TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU. TOT INCLÒS.
(P - 36)

154,48 3,200 494,34

TOTAL Subcapítol 01.11.02 2.260,24

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

1 XPA00001 PA Partida alçada d’abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut
(P - 0)

40.083,58 1,000 40.083,58

TOTAL Capítol 01.12 40.083,58

Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIETANA

Capítol 13 ARQUEOLOGIA

1 XPA0ARQ1 PA Partida alçada a justificar en obra per l'actuació arqueològica de
seguiment i control, i excavació extensiva (P - 0)

60.000,00 1,000 60.000,00

TOTAL Capítol 01.13 60.000,00

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
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Capítol 14 VARIS

1 XPA00101 PA Partida alçada a justificar per nous requeriments funcionals de
l'Ajuntament, a disposició de la direcció d'obra (P - 0)

50.000,00 1,000 50.000,00

2 XPA00201 PA Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec
d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia
municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de
l'informe i lliurament del mateix (P - 0)

1.200,00 1,000 1.200,00

3 S2CCG010 U Execució de cala per a localització de serveis (P - 112) 93,07 16,000 1.489,12

TOTAL Capítol 01.14 52.689,12

EUR
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PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS DE LA VIA LAIETANA
ENTRE LA PLAÇA URQUINAONA I LA PLAÇA DE L´ÀNGEL A BARCELONA
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.03.01.01  OBRA CIVIL 6.527,59
Activitat 01.03.01.02  OBRA MECÀNICA 6.956,00
Subcapítol 01.03.01  MITJA TENSIÓ 13.483,59

Activitat 01.03.02.01  OBRA CIVIL 5.912,01
Activitat 01.03.02.02  OBRA MECÀNICA 8.147,85
Subcapítol 01.03.02  BAIXA TENSIÓ 14.059,86

Activitat 01.03.03.01  OBRA CIVIL 4.951,14
Subcapítol 01.03.03  ADUS 4.951,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
32.494,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 55.407,36
Subcapítol 01.01.02  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I S 167,70
Subcapítol 01.01.03  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 1.102,20
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 56.677,26

Subcapítol 01.02.01  OBRA CIVIL 161.746,41
Capítol 01.02  XARXA D'AIGUA POTABLE 161.746,41

Subcapítol 01.03.01  MITJA TENSIÓ 13.483,59
Subcapítol 01.03.02  BAIXA TENSIÓ 14.059,86
Subcapítol 01.03.03  ADUS 4.951,14
Capítol 01.03  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ 32.494,59

Subcapítol 01.04.01  OBRA CIVIL CANALITZACIÓ 8.869,57
Subcapítol 01.04.02  OBRA CIVIL REGISTRES 10.607,34
Capítol 01.04  XARXA RSU 19.476,91

Subcapítol 01.05.01  OBRA CIVIL IMI 25.575,09
Subcapítol 01.05.02  OBRA CIVIL SEMAFORITZACIÓ 5.960,74
Subcapítol 01.05.03  OBRA CIVIL MOBILIARI URBÀ 1.964,92
Capítol 01.05  XARXES IMI, SEMAFORITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ 33.500,75

Subcapítol 01.06.01  OBRA CIVIL 65.947,35
Capítol 01.06  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 65.947,35

Subcapítol 01.07.01  PRISMES TELEFÒNICA 9.482,92
Subcapítol 01.07.02  COL.LECTORS 12.557,54
Capítol 01.07  AFECCIONS A SERVEIS EXISTENTS 22.040,46

Subcapítol 01.08.01  CALÇADES 54.741,65
Subcapítol 01.08.02  VORERES, VORADES I GUALS 99.842,17
Capítol 01.08  PAVIMENTACIÓ 154.583,82

Subcapítol 01.09.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 12.794,95
Capítol 01.09  SENYALITZACIÓ 12.794,95

Subcapítol 01.10.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 24.214,80
Subcapítol 01.10.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 58.400,38
Subcapítol 01.10.03  ABALISAMENT I BARRERES 166.629,72

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Subcapítol 01.10.04  SEMAFORITZACIÓ 52.677,33
Subcapítol 01.10.05  DESVIAMENTS AUTOBUSOS 40.321,72
Capítol 01.10  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 342.243,95

Subcapítol 01.11.01  PROCEDENTS D'ENDERROC 106.005,27
Subcapítol 01.11.02  PROCEDENTS D'OBRA NOVA 2.260,24
Capítol 01.11  GESTIÓ DE RESIDUS 108.265,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.009.771,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 56.677,26
Capítol 01.02  XARXA D'AIGUA POTABLE 161.746,41
Capítol 01.03  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ 32.494,59
Capítol 01.04  XARXA RSU 19.476,91
Capítol 01.05  XARXES IMI, SEMAFORITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ 33.500,75
Capítol 01.06  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 65.947,35
Capítol 01.07  AFECCIONS A SERVEIS EXISTENTS 22.040,46
Capítol 01.08  PAVIMENTACIÓ 154.583,82
Capítol 01.09  SENYALITZACIÓ 12.794,95
Capítol 01.10  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 342.243,95
Capítol 01.11  GESTIÓ DE RESIDUS 108.265,51
Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT 40.083,58
Capítol 01.13  ARQUEOLOGIA 60.000,00
Capítol 01.14  VARIS 52.689,12
Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAI 1.162.544,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.162.544,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost RENOVACIÓ I MILLORA XARXES SERVEIS VIA LAIE 1.162.544,66

1.162.544,66

EUR
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7. Últim full 
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1. INTRODUCCIÓ  

En aquest document s'estudien les incidències Mediambientals que generarà l'execució de les 

obres projectades, i es defineixen les mesures de caire ambiental encaminades a reduir aquest 

impacte ambiental i social. 

Aquesta memòria compleix els aspectes bàsics establerts al “Manual bàsic per a l’elaboració 

de la Memòria Ambiental” aprovat pel Decret d’Alcaldia del 15 d’Octubre de 2009. 

En base a aquesta memòria, el contractista adjudicatari de les obres haurà d’elaborar 

prèviament al inici de les mateixes un Pla d’Ambientalització de l’obra. 

2. ESTAT ACTUAL 

 L’obertura de la Via Laietana va ser una de 

les operacions urbanístiques més 

transcendents de la història moderna de la 

ciutat, significava la concreció de diversos 

intents d’aplicar el Pla Cerdà en el centre 

històric de la ciutat per tal de higienitzar-lo. 

Al llarg de la seva història la via s’ha consolidat 

com un eix bàsic, que condiciona la lectura i l’ús no només de Ciutat Vella sinó també de 

l’Eixample, com a porta d’aquest al Port. Gaudeix d’una arquitectura potent i estilísticament 

força homogènia que li ofereix, junt amb els usos, un caràcter unitari. La combinació d’ambdós 

paràmetres, però, ha provocat una especialització cap al trànsit rodat, tan d’evacuació com 

incorporació des de la ronda. Agreujant la separació física entre barris de Ciutat Vella que una 

edificació tan rotunda havia marcat. 

Pel que fa al subsòl de la via, està colmatat per tot un seguit d’infraestructures subterrànies, 

entre les quals destaquen: 

 Túnel del metro a tot el llarg de la via 

 Estació de metro d’Urquinaona 

 Dos colꞏlectors de sanejament visitables pràcticament al llar de tota la via 

Aquest fet fa que sigui molt difícil la implantació de vegetació, pràcticament inexistent al llarg 

de tot l’àmbit. 

A nivell de superfície, la Via Laietana té una longitud de 1.130 m i una amplada de 20 m, 

aproximadament.   

Els esmentats 20 m es distribuïen en 5 carrils de circulació, 3 de baixada i 2 de pujada, 

incloent un carril BUS-TAXI per banda. A partir del carrer Jonqueres desapareixien el carril de 

pujada, essent substituïts per un més de baixada i un cordó de serveis. Aquesta distribució de 

la via, tal i com s’ha esmentat abans, prioritzava en gran mesura la circulació rodada, deixant 

només unes voreres de poc més d’entre 2’5 i 2’7 m per banda. 

Però, l’any 2019, arrel de les actuacions tàctiques dutes a terme a la ciutat derivades de la 

COVID19, es produeix una ampliació de la vorera sobre la calçada de 1’35 m aproximadament 

per banda, (mitjançant l’aplicació de pintura i pilones), per mitjà de l’eliminació d’un carril de 

circulació en sentit baixada 

La remodelació de la Via Laietana té com objectiu fer més agradable l’espai pel vianant així 

com potenciar la transversalitat entre les dues bandes de la Via, sense perdre la capacitat 

vertebradora i d’enllaç que ara té. Mitjançant la pavimentació, l’arbrat, l’enllumenat i la 

dimensió i posició estratègica dels guals de vianants es cosirà el teixit medieval que va ser 

tallat a mode de ganivet per l’obertura de la Via. 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via Laietana entre la 

plaça d’Urquinaona i la plaça de l’Àngel està lligat a la nova futura urbanització de la Via 

Laietana que és fruit d’un procés de participació ciutadana, que pretén guanyar aquest espai 

pel barri, disposar-ne la mobilitat al servei del barri, i convertir-lo en un espai amable per poder 

passejar per vorera, generant espais d’estada incorporant el verd al paisatge. Això 

s’aconsegueix mitjançant una secció tipus amb voreres de 4,05 metres d’amplada i una 

calçada central de 11,70 metres, repartida en un carril bus-taxi descendent, un carril de 

circulació compartit entre bicicletes i vehicles descendent, un carril bus-taxi-tràfic local 

ascendent i un carril bici unidireccional ascendent de 1,9 metres d’amplada. 
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En particular, el present document té per objecte la definició i valoració de les obres 

necessàries per a dur a terme la modificació del traçat d’una sèrie de serveis existents a 

l’àmbit de reurbanització de la Via Laietana, amb la finalitat d’adaptar les infraestructures 

existents d’aquests serveis a la geometria final dissenyada per la reurbanització, incorporant a 

més a més, les infraestructures necessàries per desenvolupar la resta de serveis adients pel 

desenvolupament de la urbanització. 

Les actuacions projectades son les següents: 

a) La execució de la renovació de la xarxa d’aigua potable, gestionada per la companyia 

AGBAR,  

b) Variants de electrificació, tant en mitja tensió com en baixa tensió, de la companyia 

ENDESA, per poder desplaçar la línia de mitja tensió Princesa, així com diferents 

armaris unificats,  

c) La implantació d’un tram de xarxa de residus sòlids urbans, per connectar el barri Gòtic 

amb el de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.   

d) El desplaçament de la xarxa de telecomunicacions del Institut Municipal d’Informàtica 

(IMI), 

e) La implantació de prismes de serveis per a la futura implantació de les obres 

mecàniques de serveis de telecomunicacions de diferents companyies  

f) La implantació de primes de serveis que creuaran la calçada per a la futura implantació 

de xarxes municipals, com xarxa IMI i xarxa de semàfors. 

g) La resolució de les afeccions que la nova  xarxa de RSU genera a la xarxa de 

clavegueram, la xarxa de telefonia i les xarxes del operadors de telecomunicacions 

 

4. IDENTIFICACIÓ, DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DELS VECTORS AMBIENTALS 
CONSIDERATS EN EL PROJECTE I L’OBRA 

A continuació es fa una identificació dels vectors ambientals afectats per la redacció del 

projecte, descrivint l’estat actual de l’àmbit, les consideracions previstes en el projecte per tal 

de solucionar les deficiències existents (a mode general) i els aspectes incorporats per assolir 

els objectius del projecte. També es proposen algunes mesures correctores que el contractista 

de les obres haurà de tenir en compte en el seu Pla d’Ambientalització de les obres per tal de 

reduir l’impacte de les obres projectades. 

Cal esmentar que, les mesures correctores d’impacte ambiental formen part de la naturalesa 

pròpia de l’actuació projectada, motiu pel qual no es troben valorades en un pressupost 

independent. 

4.1. Població 

4.1.1. Utilitat per a la població 

El projecte situat al context en què s’executarà, estant lligat al projecte de reordenació de la 

Via Laietana, suposa una millora per a la qualitat de vida del veïnat i usuaris de l’àmbit 

remodelat.  

La seva execució suposarà una millora en l’entorn derivada principalment de:  

 Millora de l'accessibilitat de la Via Laietana i del Carrer Jonqueres per a persones amb 

necessitats visuals específiques, amb la remodelació dels seus paviments garantint la 

correcta senyalització amb encaminaments estriats i zones d’alerta amb botoneres. 

 Millora de l'accessibilitat de la Via Laietana i del Carrer Jonqueres per a persones amb 

necessitats motores específiques, amb l’estudi del seu traçat superficial i el redisseny 

dels guals, assegurant el compliment de pendents longitudinals i transversals màxims 

normatius (veure annex corresponent). 

 Millora de la qualitat urbana del carrer, amb una petita ampliació de voreres (20 cm 

aproximadament) i generació de noves zones d'estada i noves àrees enjardinades. 

 Plantació de nou arbrat, augmentant la superfície de zones verdes i escocells. 
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 Renovació i modernització de l’enllumenat públic per lluminàries de tecnologia LED, les 

quals milloren la qualitat lumínica i disminueixen el consum elèctric  respecte el sistema 

actual. 

 Millora de la capacitat de recollida d’aigües superficials, materialitzada per l’increment 

del nombre d’embornals i la seva nova colꞏlocació, aprofitant la xarxa existent. 

 Millora en la capacitat dels serveis existents. 

 Ampliació i nous subministraments de serveis. 

4.1.2. Alteració del benestar dels veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses 

El projecte es situa a la Via Laietana, entre la Plaça Urquinaona i la Plaça de l’Àngel, així 

doncs es tracta d’una zona densament consolidada amb la presència de nombrosos comerços 

i oficines. 

Degut al pes important de l’activitat econòmica en planta baixa del carrer, a tots els plànols de 

planta del projecte s’indica el nom del comerç existent a cada tram, per tal d’assegurar que es 

respectin les seves necessitats durant l’obra. Entre ells trobem també la presència de 

terrasses de bar i quioscos, que hauran de ser enretirats durant les obres i recolꞏlocats 

posteriorment a la ubicació final prevista. 

Durant les obres, les càrregues i descàrregues dels comerços es realitzaran des de les 

cantonades, tal com s’explica al següent punt referent al trànsit. 

Pel que fa al trànsit de vianants, es mantindrà sempre durant les diverses fases de l’obra un 

pas longitudinal d’1,8 m d’amplada mínima, garantint els accessos a habitatges i comerços, tal 

com es grafia al corresponent plànol de fases. 

4.1.3. Avaluació del trànsit i planificació de l’execució de l’obra 

El present document contempla l’inici de les actuacions projectades amb anterioritat a les 

obres d’urbanització de la Via Laietana entre la plaça d’Urquinaona i la plaça d’Antoni Maura, 

el projecte de les quals es troba pràcticament finalitzat. Es contempla la possibilitat d’executar 

una Fase 0 corresponent al desviament del trànsit en sentit muntanya per perímetre de Ciutat 

Vella, passant per l’avinguda del Marquès de l’Argenteria, els passeigs de Picasso i de Lluís 

Companys i el carrer de Trafalgar fins arribar a la plaça d’Urquinaona. En el present document 

s’inclou una partida econòmica per a dur a terme aquest desviament, amb adequació de la 

senyalística, la semaforització i els espais de parada dels autobusos 

La planificació proposada s’adapta a la prevista per a l’execució de les obres de reurbanització 

de la Via Laietana, trams i 1 i 3 i 2.1. 

A l’inici de les obres caldrà començar la tramitació amb les companyies subministradores 

afectades, especialment Endesa i Telefònica. Caldrà al mateix temps realitzar els tràmits 

corresponents a la xarxa de RSU, ja que el subministrament de material específic por trigar 

fins a 4 mesos d’acord amb les indicacions dels gestors de l’operació. Aquesta fita s’ha 

considerat com a part del camí crític de les obres, ja que implica que, fent la comanda a l’inici 

de les obres, les actuacions corresponents a la RSU no es puguin realitzar fins al mes 4 de les 

obres. 

Es preveu realitzar els creuaments de la Via Laietana començant pel costat Llobregat, fent 

semiamples de calçada i aprofitant les afectacions per a executar les canalitzacions de 

telecomunicacions i de l’IMI, en funció del tram.  

Un cop executar el costat Llobregat es realitzen les feines corresponents al costat Besòs. 

En tot moment es deixen dos carrils sentit muntanya – mar des de la plaça d’Urquinaona al 

passeig d’Isabel II, a més d’un carril sentit mar – muntanya entre el passeig d’Isabel II i la plaça 

d’Antoni Maura. Es permet així l’accés fins a la plaça d’Antoni Maura des de tots dos punts, 

restringit en sentit muntanya a vehicles de serveis, residents, comerç, emergències i el bus del 

barri. 

Prèviament doncs a l’execució dels treballs es realitzarà el desviament del trànsit de pas pel 

perímetre de Ciutat Vella, seguint el recorregut Marquès de l’Argenteria – passeig de Picasso – 

passeig de Lluís Companys – ronda de Sant Pere. 

Es preveu el tall de la connexió entre la Via Laietana i el carrer de les Jonqueres, al qual 

s’accedirà des del carrer de Trafalgar, mitjançant el canvi de sentit del carrer d’Ortigosa. Els 

creuaments del carrer de les Jonqueres s’han previst a l’inici de les obres, si bé es poden 

adaptar a qualsevol altre moment adient de l’execució de les obres, ja que el creuament costat 

mar es situa en una zona que resta sense trànsit i el creuament costat muntanya s’haurà 

d’efectuar amb un tall puntual de trànsit degut a que la calçada és més estreta. 
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Els creuaments dels carrers perpendiculars a la Via Laietana s’hauran d’efectuar per trams 

procurant minimitzar els temps d’afectació. En tot moment es garantirà el pas de vianants i 

l’accessibilitat als habitatges i activitats de la zona. 

Les obres corresponents a les actuacions en vorera corresponen a rases de petita profunditat 

(canalització d’aigua potable, telecomunicacions, semàfors i IMI) amb els seus registres, si bé 

cal insistir en què s’hauran de dur a terme mantenint en tot moment l’accessibilitat als 

habitatges i activitats comercials de l’àmbit. Es preveu en tot cas que l’afecció al trànsit de 

vianants pugui ser significativa, raó per la qual el Contractista haurà de preveure els 

tancaments provisionals d’obra i de senyalització per a formalitzar un recorregut segur per als 

vianants adaptat al desenvolupament i situació de l’obra en cada moment. 

Cal destacar també que, com s’ha indicat, atès que afecten a infraestructures existents 

titularitat de diferents organismes (canalitzacions elèctriques, de telecomunicacions i galeries 

de servei existent), s’hauran de tramitar els permisos adients amb aquests abans de començar 

els treballs. 

En el cas del present projecte, les tasques més molestes per a la població, com per exemple 

les excavacions i enderrocs (generadors de soroll i pols), haurien d’estar acotades dins una 

franja horària compresa entre les 9:00 i les 18:00 hores i sempre fora de caps de setmana i 

festius. 

Tal com s’ha desenvolupat en punts anteriors, i qüestions per les quals haurà de vetllar la 

Direcció d’Obra, caldrà tenir en compte durant el procés d’execució de les obres: 

 garantir en tot moment l’accés als edificis d’habitatges i locals 

 garantir l’accés de serveis a les activitats comercials 

 mantenir el trànsit de vehicles en el mateix carrer i carrers dels voltants. 

4.1.4. Control de plagues 

No es preveu la existència o formació de plagues durant el desenvolupament de les obres. Tot 

i això, serà obligatori disposar d’un protocol d’actuació definit a posar en marxa en cas que es 

produeixi. 

4.1.5. Formació especifica dels operaris 

Tots els operaris de l’obra hauran de rebre una formació específica, a compte del Contractista, 

per minvar l’afecció ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. 

D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar 

compliment a les actuacions que s’enumeren a continuació: 

 Condicions de l’entorn. 

 Protecció de l’arbrat: S’explicarà quin tipus de protecció cal aplicar, quines són les 

normes i procediments per a executar les obres a l’entorn de l’arbrat, segons el 

Decàleg de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

 Situació dels barracons d’obra. 

 Situació de les zones d’aplec. 

 Explicació de la gestió a realitzar per a una correcta gestió dels residus. 

 Aplec de matèries primeres. 

 Manteniment de l’ordre i de la neteja. 

 Zona d’emmagatzematge de residus perillosos. 

 Llocs habilitats pel canvi d’oli de maquinària. 

 Lloc de neteja de les canaletes de les cubes de formigó. 

 Mesures per evitar vessaments. 

 On estan ubicats els elements absorbents. 

 Mecanismes silenciadors utilitzats correctament i en bon estat. 

 Desplaçaments de la maquinària dins de la zona d’obres. 

 Regs periòdics de la zona d’obres per evitar pols. 

 Protecció dels camions de terres amb lones. 

 Mesures per actuar davant la troballa d’elements de patrimoni arqueològic. 

 Ús racional de l’aigua. 

 Ús racional de l’energia. 

 Tipus d’emergències possibles. 

 Com actuar davant d’emergències. 

Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 

seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta 

formació. 
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4.1.6. Existència de patrimoni cultural a la zona 

Tot l’àmbit de la Via Laietana està considerat conjunt patrimonial arquitectònic. A més, trobem 

dins l’àmbit l’entorn de la Casa dels Velers, amb un nivell alt de protecció. 

D’altra banda, la zona d’actuació és considerada una àrea d’alta sensibilitat arqueològica, ja 

que ens trobem dins l’àmbit de la ciutat medieval, i molt pròxims a la ciutat romana. 

Finalment cal esmentar la presència d’art urbà a l’àmbit, amb l’escultura de Francesc Cambó 

situada a la cruïlla entre Via Laietana i Jonqueres, que es preveu desplaçar a la Plaça Antoni 

Maura dins l’àmbit del tram 2. 

4.2. Residus 

En compliment de l’article 4rt del RD 105/2008 d’1 de febrer que regula la producció i gestió de 

residus de la construcció i demolició, el present projecte inclou dins l’Annex 13 Estudi de 

Gestió de Residus del Document 1 un Estudi de Gestió de Residus de la Construcció, amb el 

següent contingut: 

 Una estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de 

construcció i demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de 

residus publicada per Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i de la llista europea de residus, o 

norma que la substitueixi. 

 Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus 

que es generin a l’obra. 

 Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment 

per part del posseïdor dels residus, de l’obligació establerta a l’apartat 5 de l’article 5è. 

 Els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, 

separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició dins l’obra. Posteriorment aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a 

les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de 

la Direcció Facultativa. 

La valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició forma part del 

pressupost del projecte en capítol independent. 

4.3.  Material 

4.3.1. Consum de materials 

Per tal de minimitzar el consum de materials es defineixen les següents responsabilitats del 

Contractista: 

 Compra correcta: Haurà de planificar correctament les compres i gestionar els estocs, 

per tal de no generar excedents, minimitzar el temps d’emmagatzematge, evitant així 

que els recursos es transformin en residus. 

 Manipulació i transport: Vetllar perquè la manipulació, transport i aplec de materials 

minimitzi les pèrdues, alteració i deteriorament dels mateixos. 

 Qualitat dels materials: Realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i 

seguint les especificacions exigides.  

 Emmagatzematge adequat: Reservar una zona de l’obra degudament habilitada per 

emmagatzemar els materials garantint las seves propietats i ordre fins a la seva posada 

en obra. 

 Optimització de l’ús de material: El projecte s’ha definit per minimitzar el consum de 

material. En aquest sentit s’ha modulat el paviment de llosa de granit per tenir el menor 

nombre de peces. Caldrà evitar talls innecessaris i s’intentarà reutilitzar els talls 

sobrants. 

 Incorporació de materials que disposin d’acreditació de qualitat o similar: El projecte 

exigeix que la majoria dels materials tinguin aquesta acreditació de qualitat. En aquest 

sentit serà tasca del contractista incorporar materials de major qualitat inclús que els 

previstos al projecte. 

 Plans de manteniment de les instalꞏlacions i dels seus components: Caldrà que el 

contractista redacti i incorpori un pla de manteniment definit de les noves instalꞏlacions 

(paviments, enllumenat, jardineria...).  

 Nivells de control de qualitat intern: Els controls de qualitat interns hauran de ser 

acurats, i en principi de nivell de control normal. Tanmateix hauran de realitzar-se 

diversos per a cada material en l’arribada a obra, i altres controls en el moment de 

posada del material en obra. 
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4.3.2. Manipulació i transport adequat 

El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines 

adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal 

que el transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els 

materials no es malmetin. 

Per a la realització dels diferents treballs a executar de forma manual, es seguirà estrictament 

el RD487/97 de 14 d’abril, sobre “Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació de càrregues que comporten riscos, en particular dorsolumbars per als 

treballadors”. 

4.3.3. Control de la procedència dels materials 

Per al control dels materials que es posen en obra, s’estableixen diferents tipus de controls: 

 Control de la documentació dels subministres: 

o Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat 

o Certificat de garantia del fabricant signat per la persona física 

o Documents de conformitat o autoritzacions administratives 

o Documentació corresponent al marcatge CE, en el cas que el material en 

qüestió ho posseeixi. 

 Control mitjançant els distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat o 

avaluacions tècniques d'idoneïtat o Marques, segells, certificacions, voluntàries de 

productes que faciliten el compliment de les exigències bàsiques del CTE) 

o Certificacions voluntàries que poden ser reconegudes per les admiracions 

públiques competents. 

o Productes i sistemes innovadors: es regula una avaluació tècnica favorable de 

la seva idoneïtat per a l'ús previst (DAU, DIT, ...). 

 Control de recepció de TOTS els materials a la seva arribada a obra, comprovant en 

cada cas, que el material no presenta desperfectes, esquerdes o trencaments, i que les 

seves característiques corresponguin amb les indicades en l'albarà de lliurament. 

L'encarregat serà el responsable d'aquest control 

 Control del material mitjançant els assaigs que es detallen en el Pla de Control de 

Qualitat de l’Obra.  

4.3.4. Plans de Manteniment 

El present projecte contempla la utilització de materials àmpliament utilitzats a la ciutat de 

Barcelona, caracteritzats per 

 Fàcil reposició. 

 Baix manteniment. 

 Llarga durabilitat 

Tenint en consideració això, no s’ha considerat necessari realitzar cap tipus de Pla de 

manteniment específic. 

D’altra banda, durant l’execució de les obres la DF vetllarà per tal que la Constructora 

compleixi amb els plans de manteniment de la maquinaria i eines utilitzades en l’obra, segons 

les prescripcions del fabricant, a fi i efecte de garantir el seu òptim funcionament (consums 

energètics, soroll, etc.). 

4.3.5. Sostenibilitat dels materials 

En funció de l’element o ús dels materials del projecte, s’haurà de procurar: 

 Fustes: El projecte contempla la disposició de bancs que comptin amb la certificació 

FSC, que garanteix la gestió forestal ambientalment responsable, socialment 

beneficiosa i econòmicament viable. Pel que respecta als palets, es promourà l’ús per 

part del Constructor de: palets reutilitzats o palets procedents del reciclatge de fustes o 

d’altres palets. 

 Mescles bituminoses: Es promourà la utilització en l’obra de mescles bituminoses que 

incorporin materials reciclats procedents del fresat d’altres paviments, així com betums 

fabricats a baixa temperatura (menor consum energètic associat a la seva producció, i 

per tant inferior emissió de CO2). 

 Àrids reciclats: En la mesura del possible s’empraran àrids reciclats en els formigons no 

estructurals (en massa), atès que l’ús d’aquests àrids contribueix a minimitzar l’impacte 

ambiental generat per l’abocament de residus petris d’enderrocs i a reduir el consum 

dels recursos naturals. Els àrids reciclats hauran de complir els criteris per tal d’obtenir 

el distintiu de garantia de qualitatambiental (etiqueta ecològica tipus I) que atorga la 

Generalitat de Catalunya. 
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 Pintures: En la mesura del possible s’utilitzaran pintures que disposin de l’etiqueta 

ecològica de tipus I de la mateixa forma que els àrids reciclats. Serà tasca del 

contractista la recerca d’aquests materials. 

 Productes plàstics: En la mesura del possible s’utilitzaran productes plàstics amb algun 

tipus d’eco etiqueta. Serà de nou tasca del contractista la recerca d’aquests materials. 

A continuació s’adjunta el llistat de principals materials emprats en el projecte. 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT
1 B0F1K2A1 u Maó calat R‐25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria 10.137,66

2 P0027 m Cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10  4.224,00

3 BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte 4.204,44

4 B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm 2.928,77

5 B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2.802,02

6 B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra i 2.520,42

7 B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,  2.173,60

8 BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrad 2.009,40

9 BBM2CBA0 m Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb 1.704,00

10 BBA11100Z kg Pintura acrílica de color blanc amb dosificació mínima de 720 1.659,92

11 B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó‐ceràmica de 0 a 5 m 1.389,17

12 B2RA61H0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fo 1.107,87

13 B2RA63G0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barre 1.081,78

14 B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1.020,00

15 B2RA6681 t Deposició controlada a centre de reciclatge de fressat i ender 790,40

16 BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energ 768,00

17 BBA1M100Z kg Microesferes de vidre de cantells angulosos amb dosificació d 753,01

18 B037R000 m3 Tot‐u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 715,99

19 BBA11000 kg Pintura reflectora per senyalització 669,35

20 B064300B m3 Formigó HM‐20/B/20/I de consistència tova, grandària màxim 609,67

21 B9E13208 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 510,00

22 B064300C m3 Formigó HM‐20/P/20/I de consistència plàstica, grandària mà 477,76

23 B97422E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8  464,60

24 B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE‐EN 13279‐1 369,60

25 B97423E1 u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8  306,64

26 BGK246C0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 306,00

27 BBMZ2613 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a supo 272,00

28 B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/7 222,89

29 B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, d 193,20

30 BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte 187,68

31 B9E1S00E m2 Panot estriat 20x20x4cm,p/pas vian. 170,00

32 BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte 163,20

33 B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 155,55

34 B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segon 147,84

35 BBM35100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel∙les d'acer galvanitzat 136,00

36 BD7F7370 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helic 125,00

37 B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 us 116,95

38 B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 109,82

39 BG3174G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignad 107,10

ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL
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4.4. Atmosfera 

4.4.1. Emissió de gasos i pols 

4.4.1.1. Avaluació de les emissions de CO2 

Durant l’execució de l’obra es produirà un increment en l’emissió de CO2 com a conseqüència 

del treball de la maquinària d’obra. Del TCQ s’extreu un total de 5.032 h de treball de 

maquinària, amb la qual cosa s’obté: 

emissions consum
mig

velocitat
mitja

emissions
per hora

hores de 
treball

emissions 
totals

Kg CO2/l litros/100km km/h kg CO2/h h tn CO2
8,61 7,0 20,0 12,1 5.032 61  

Aquest increment puntual de les emissions no es considera significatiu en el global d’emissions 

del propi carrer. Per tal de minimitzar aquestes emissions s’hauran de prendre les següents 

mesures: 

 Evitar maquinària sobre dimensionada.  

 Evitar enceses/apagades constants de les màquines. 

 Selecció de maquinària amb un percentatge menor d’emissió que altres. 

 Control de temps d’actuació d’una maquina en una jornada. Fer descansos per evitar 

concentracions altes d’emissió. 

 Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

 Circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una 

velocitat reduïda (màxim 30 km/h). 

 Es comprovarà que la maquinària utilitzada compleixi amb la normativa vigent respecte 

els permisos i els controls necessaris (certificat CE i revisions periòdiques ITV). 

 Respecte a les emissions de CO2 durant la fabricació dels materials utilitzats en obra 

s’opta per utilitzar betum fabricat a baixa temperatura que representa una avantatge 

ambiental derivada del menor consum energètic associat a la seva producció. 

4.4.1.2. Control de les emissions de substàncies tòxiques 

Durant l’execució de l’obra es produirà l’emissió de substàncies tòxiques (CFC, COV) durant 

els regs amb betum, les quals poden ser perjudicials per a les persones i per l’entorn proper a 

40 B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/ 98,78

41 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 96,97

42 B2RAI020 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈ 96,53

43 B0A31000 kg Clau acer 72,00

44 BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de  68,00

45 B0111000 m3 Aigua 63,96

46 P0021 u Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat d 61,20

47 B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90‐S, en sacs 60,80

48 A013U001 h Ajudant 60,00

49 BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó 56,00

50 B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 42,40

51 B0DFANB0 u Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb un 36,96

52 B0A6AN9L u Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer 36,00

53 B9H11251B t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin B 50/70 33,47

54 BDKZJLB4E U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó 31,00

55 B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femel 30,00

56 B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B‐L 32,5 R segons UN 29,55

57 P0020 u Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, per a li 24,48

58 P0033 u Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d 24,00

59 BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 16,00

60 BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a 16,00

61 B9H314Q1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de tràn 13,63

62 B066970B m3 Formigó HP‐25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxim 13,53

63 P0034 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglam 12,00

64 P0032 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, 12,00

65 B065960B m3 Formigó HA‐25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxim 11,75

66 P0041 u Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 145 cm de alçària. 9,60

67 B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'a 7,76

68 B0DZA000 l Desencofrant 6,38

69 P0035 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicac 4,80

70 P0036 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicac 4,80

71 B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de 3,42

72 B2RAI090 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS PER 3,20

73 BBS2U062 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol 2,00

74 BBS2U061 u Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol 2,00

75 BB2XX002 u Panell d'Informació als Usuaris 2,00

76 BB2XX001 u Parada bus model Super Pal∙li 2,00

77 B0D625A0 cu Puntal metàl∙lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 1,98

78 B2RAI080 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈ 1,84

79 B2RAI065 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈ 1,77

80 B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de m 1,50

81 B2RAI070 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE O TRANSFERÈ 1,47

82 B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació 1,42

83 B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fu 0,95

84 B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,57

85 B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, e 0,23

86 B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,20
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l’obra. El personal de l’obra, haurà de treballar amb l’equip adequat i homologat, a fi i efecte de 

reduir aquestes emissions. 

A part d’aquest fet, no està previst l’emissió d’altres substàncies tòxiques. Tot i això, s’ha de 

tenir un protocol de control d’emissió en cas de produir-se i prendre les mesures ambientals 

normatives i pertinents en cas d’emissió incontrolada. 

4.4.1.3. Avaluació de les emissions de partícules 

Bàsicament les fonts de contaminació més freqüents en les obres són: 

 Pols generada per l’excavació, càrrega i transport de materials. 

 Pols emesa amb el trànsit de vehicles. 

 Pols emesa en les perforacions i demolicions. 

Per a evitar els efectes negatius que el nivell de partícules en suspensió a l'atmosfera poden 

provocar sobre el benestar i salut del personal de l'obra i sobre habitatges pròxims, 

s'executaran les següents mesures preventives i correctores: 

 Reg periòdic de les superfícies de rodada per a la minimització de la pols generada pel 

trànsit de materials i maquinària. La freqüència de reg es determinarà d'acord amb les 

circumstàncies meteorològiques, l’època de l'any i les característiques del terreny. Cal 

que el contractista tingui en disponibilitat permanent una cisterna que pugui ser 

utilitzada immediatament. 

 Quant a l'execució de les perforacions, s'utilitzaran equips que disposin de mecanismes 

captadors de pols, sempre que tècnicament sigui possible. 

 S'assegurarà el bon funcionament i manteniment de la maquinària adscrita a l’obra, 

amb la finalitat de reduir les emissions degudes a la combustió. 

 S’evitarà el trànsit de vehicles amb excés de velocitat per dins de la zona d’obres. La 

velocitat de circulació de la maquinària d’obra serà limitada. 

 Es reduiran les operacions de transport durant els dies de fort vent. Es limitaran les 

operacions de moviment de terres al mínim estrictament necessari sota condicions de 

vent fort. 

 S’evitarà la realització d’activitats de moviment de terres, càrrega i descàrrega de 

materials fins en situacions de vents forts o molt forts. 

 Es cobriran amb lones les caixes dels camions que transportin terres. 

 Es verificarà el perfecte funcionament de la maquinària controlant la vigència de la 

inspecció tècnica de vehicles corresponent. 

 S’aprofitaran les vies de baix potencial d’emissions de pols, que es donaran a partir de 

l’inici de les obres de bases i subbases, mitjançant l’obligació de circular sobre 

materials granulars. 

 Es prohibeix la crema de qualsevol material o residu a l’obra. 

 Si es considera necessari, s’ubicaran instalꞏlacions de neteja de camions en els punts 

d’accés- sortida de les obres. 

 Es netejarà periòdicament el fang dipositat en els vials asfaltats d’accés a les obres per 

tal de retirar el material acumulat i evitar el seu transport a les vies generals d’accés. 

4.4.2. Emissió d’Olors 

No es preveu una forta emissió d’olors desagradables o nocius en l’execució de les obres. 

Tanmateix, el descobriment dels claveguerons existents, pot provocar l’emissió d’olors 

d’aigües fecals. Les tasques d’obra hauran de ser ràpides, i encaminades a tornar a tapar el 

clavegueró de forma provisional, conduint-lo a la nova zona de connexió en tot moment, 

mentre durin els treballs. Per tant, el tapat ràpid és una activitat important, per evitar l’emissió 

d’aquests olors desagradables. 

A part d’aquest fet, les úniques activitats susceptibles de generar olors seran els treballs 

d’imprimació i revestiments amb pintures. 

En cas que es prevegi provocar una contaminació odorífera susceptible d’originar 

molèsties al veïnat, es prendran les següents mesures: 

 S’informarà prèviament a la població més propera. 

 S’intentarà realitzar aquestes obres al hivern, quan la temperatura és més baixa. 

 Es netejarà prèviament la conducció existent amb aigua a pressió en cas que l’olor 

sigui molt important o que faci molt temps que no hagi plogut. 

 Minimitzar el temps d’execució de les obres que generen aquests olors. 

 Obrir els pous extrems de l’àmbit de l’actuació, per tal de ventilar la conducció. 
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4.4.3. Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic 

4.4.3.1. Prevenció i tractament 

Es preveu l’emissió de sorolls en els treballs d’enderroc, en l’ús general de la maquinaria, en el 

tall de peces de paviment, etc. Es proposen les següents mesures per tal de minimitzar la 

contaminació acústica: 

 El contractista haurà d’acreditar les potències sonores de tota la maquinària amb uns 

nivells de potència acústica superiors a 68 dB. Això inclou retroexcavadora, martell 

compressor, fresadora, etc. 

 Es pararan els motors de les màquines que hagin d’estar aturades més de 3 min. 

 Es circularà per l’interior de l’obra sense acceleracions brusques i a una velocitat 

màxima de 30 km/h. 

 Es prioritzarà realitzar les obres a l’hivern per evitar emissions directes en els receptors. 

 Realitzar les obres en horari diürn i laborable comprés entre les 8 i les 20 hores de 

dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els treballs que no utilitzin maquinària. Les 

obres de serveis i canalitzacions però, tindran el seu horari d’actuació comprès entre 

les 8 i les 18 hores. 

 Utilitzar maquinària amb silenciadors o que emeti menys soroll que l’estàndard. 

 Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de disposar del certificat 

d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell 

màxim de potència acústica. A més, s’haurà de verificar que hagi passat la ITV. 

 Al tractar-se d’una obra de durada superior a 3 mesos, no podrà haver-hi generador, 

sinó que serà necessari disposar d’una escomesa elèctrica provisional. 

 En cas de ser necessaris generadors elèctrics portàtils, aquests hauran de tenir un 

nivell de potència de com a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1 m). 

 Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i 

sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. 

 Els motors de les màquines s’hauran d’aturar quan aquestes no s’utilitzin. 

 Els compressors i la resta de maquinària d’obra sorollosa que estiguin situats a menys 

de 50 metres d’edificis ocupats o situats a l’exterior de les obres, funcionaran amb el 

capot tancat i amb tots els elements de protecció instalꞏlats, bé pel fabricant, bé amb 

posterioritat, per esmorteir els sorolls. 

 Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de 

l’admissió i expulsió de l’aire. 

 Les màquines sorolloses que treballin a la via pública i hagin estat manipulades sense 

autorització prèvia del fabricant podran ser retirades pels responsables municipals. 

 La Direcció Facultativa vigilarà que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i 

eviti l’ús d’equips de música. 

 Els operaris manipularan les tanques i planxes amb cura de no fer soroll, evitant en tot 

cas arrossegar-les. 

També caldrà seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora 

d’horari, que tinguin lloc a la Ciutat de Barcelona” i presentar-ho als Departaments encarregats 

de la concessió de les llicències d’implantació a l’espai públic, ja que és previst que se superin 

els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període diürn, 

durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell 

guia de la zona a una distància de dos metres de les obres. 

4.4.3.2. Possibles fonts de sorolls i vibracions 

La maquinària d’obres de demolició serà la principal font generadora de soroll i vibracions. En 

aquest sentit, aquestes tasques es concentraran en els primers dies de les obres, i per tant, 

s’aniran esmorteint els efectes amb el temps. 

És en aquest període quan s’haurà de posar màxima atenció a posar en pràctica les mesures 

preventives esmentades anteriorment. 

4.4.3.3. Horaris 

El pla de treballs recull la durada de la jornada laboral. Tanmateix, els treballs que impliquin alt 

nivell de soroll no es podran realitzar en les primeres hores del matí, ni en les últimes hores de 

la tarda, com a criteri normatiu. 

4.4.3.4. Formació dels operaris 

Durant l’execució de l’obra, es realitzarà una formació específica dels operaris per tal de donar 

compliment a tots els aspectes indicats anteriorment i minvar així l’afecció ambiental de l’obra, 

aprofitant per exemple les reunions de Seguretat i Salut. Aquestes formacions es faran per 

cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on 

signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. Entre d’altres aspectes, 

aquesta formació incidirà en: 
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 Condicions de l’entorn. 

 Mecanismes silenciadors utilitzats correctament i en bon estat. 

 Desplaçament de la maquinària dins la zona d’obres. 

 Regs periòdics de l’àmbit de les obres per evitar pols. 

 Ús racional de l’aigua i de l’energia. 

 Tipus d’emergències possibles i com actuar davant d’aquestes emergències. 

 Protecció dels camions de terres amb lones. 

4.4.4. Qualitat de l’aire 

Com a criteri normatiu, s’ha d’intentar mantenir la qualitat atmosfèrica inicial de zona durant 

l’evolució de les obres. En tot cas, s’assegurarà que la qualitat sigui la mateixa un cop 

finalitzades les obres. Portar un control dels paràmetres de qualitat serà una bona 

recomanació, i s’haurà de partir d’un assaig inicial abans de les obres, per mesurar els 

estàndards de qualitat d’aquests paràmetres que s’hauran de mantenir i estudiar la seva 

evolució. 

4.4.5. Impacte lumínic 

L’equip de projecte no preveu que l’execució de les obres suposi un impacte lumínic sever a la 

zona. Tanmateix s’haurà de garantir la ilꞏluminació de les zones d’obra i passos per a vianants 

en tot moment durant les obres.  

4.5. Sòl i subsòl 

4.5.1. Ocupació del terreny 

4.5.1.1. Minimització de l’ocupació del terreny 

En aquest sentit, la mesura més important, és la divisió de les obres en fases, afectant, així, 

cada vegada, només una part de l’àmbit global de l’obra. A més, l’ocupació de la zona d’obres 

es farà de forma ordenada i progressiva per part del contractista, i garantint el compliment de 

la divisió en subfases constructives previst dins cada fase general, pel pla d’obres. 

Es garantirà no ocupar més zona d’obra de la necessària, i s’establiran el punts 

d’abassegament determinats, que es preveu que s’instalꞏlin preferentment just a continuació 

de la zona d’obres, per a minimitzar així les ocupacions. Tot i així, la zona d’obres pot 

esdevenir de forma provisional, zona d’abassegament en cas que sigui necessari. 

De cara a minimitzar l’ocupació de terreny, s’adoptaran les següents mesures: 

 Assenyalar i delimitar: zones verdes, parc de maquinària, casetes d’obra, abocadors, 

vials i accessos a l’obra, Punts Nets de Residus, etc. 

 Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les 

superfícies de sòl alterades. 

 Obtenir l’autorització, abans de començar l’obra, dels punts de subministrament elèctric 

i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 

 S’han de marcar els arbres que no s’afectin, i s’han de protegir en cas necessari. 

 No s’ha previst l’acopi temporal de terra o runa. Els residus generats tant per les 

demolicions com les excavacions, hauran de ser gestionats diàriament. 

 Si s’instalꞏlen sanitaris provisionals, connectar les aigües sanitàries a la xarxa pública. 

4.5.1.2. Netedat de l’obra 

És una prescripció d’obligat compliment mantenir en tot moment la netedat de la zona d’obres i 

de les zones properes.  

Els voltants de l’obra hauran d’estar nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les 

rodes dels vehicles que entrin i surtin de l’obra no embrutin de fang i restes de formigó, l’entorn 

de l’obra i especialment les calçades dels carrers adjacents. Aquesta prescripció implica que la 

pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, ja que és la millor garantia per 

minimitzar les afeccions a l'entorn exterior. 

En cessar l’exercici de l’activitat, el lloc de l’activitat haurà de quedar en un estat satisfactori, 

igual a l’estat inicial en el qual es trobava. 

Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls 

innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats. 

4.5.1.3. Restauració o condicionament del terreny natural 

Les obres del present projecte es desenvoluparan dins l’àmbit urbà, raó per la qual no 

s’afectaran zones de terreny natural.  
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Quant a la restauració dels entorns en àmbit urbà, finalitzades les obres es retiraran les 

instalꞏlacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats per les obres en la mateixa 

situació en la qual es troba el seu entorn o amb la seva urbanització finalitzada en cas que es 

situïn dins l’àmbit de les obres. 

L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes 

ocasionats per les obres. 

Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el 

termini de l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del Contractista, amb elements de 

qualitat equivalent a la inicial i es colꞏlocaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la 

instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat. 

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions 

mínimes indicades a l’Ordenança sobre obres i instalꞏlacions de serveis en el domini públic 

municipal. 

La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres 

hauran de ser completades en el moment de finalitzar les obres. 

Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de 

restaurar i condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix, 

s’haurà de reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials. 

Si s’han de reposar alguns arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de 

Servei d’Inversions i Espai vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi 

Ambient. 

4.5.1.4. Delimitació de l’obra 

Es seguiran les indicacions del pla d’obres i de seguretat i salut, per definir acuradament la 

zona d’obres, segregada del pas de vianants. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, 

documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Al projecte s’inclou un plànol amb 

la proposta del tancament de l’obra. 

Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i 

descàrrega de material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta 

tasca i exclusivament en l’interval de temps en el qual es realitzin. 

En el tancament de l’obra s’haurà de tenir en compte: 

 Les tanques seran metàlꞏliques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o 

director de l’obra. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel 

correcte estat de les tanques i del tancament. 

 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant 

graffitis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. Les 

tanques estaran alineades i unides entre sí. 

4.5.2. Existència de capa de terra vegetal 

En aquest projecte no hi ha zones on es pugui extreure terra vegetal per a la posterior 

revegetació. 

4.5.3. Gestió de moviments de terres 

El moviment de terres previst respon exclusivament a l’execució de rases pels serveis. Les 

terres procedents de l’excavació seran majoritàriament reutilitzades a l’obra, un cop 

assegurades les seves característiques mitjançant els corresponents assajos i prèvia 

acceptació per la DF. Tot i això, el projecte preveu generar un excedent de terres, que aniran a 

un abocador autoritzat, certificant un cop finalitzades les obres la quantitat de terres 

portades. Les terres que s’aportin a l’obra provindran de subministrador autoritzat i seran 

certificades un cop acabades les obres. 

A l’Estudi de Gestió de Residus inclòs dins l’Annex 13 del Document 1 s’inclou el destí per a 

aquest tipus de residus. 

4.5.4. Afectació a les propietats físiques del sòl 

4.5.4.1. Erosió 

Les obres projectades es desenvoluparan en una zona totalment pavimentada, consolidada i 

amb poc pendent. Per tant, no es considera susceptible d’erosionar-se.  
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4.5.4.2. Contaminació del sòl 

Les excavacions projectades són molt superficials, i es desconeixen les característiques 

geotècniques dels materials subjacents, però l’existència d’arbres propers a l’àmbit fa pensar 

que no és previsible la presència de sòls contaminats. 

4.5.4.3. Solucions a prendre per a evitar la possible contaminació del sòl 

Per evitar fenòmens de contaminació del sòl durant la fase d’execució de les obres, s’han 

adoptat les següents mesures: 

 En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de 

residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la 

possible contaminació del sòl per l’abocament de productes contaminants procedents 

de la maquinària, vehicles i de les operacions amb formigó. 

 L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubes en 

principi es farà a planta. A l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les 

canaletes de les cubes dels camions a la zona habilitada i senyalitzada a tal efecte 

(Zona de Neteja de Canaletes de Formigó). L’aigua resultant del rentat de canaletes 

s’utilitzarà preferiblement, com a rec pel curat del formigó. Si es condiciona un recipient 

per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un lloc concret i 

senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient estigui 

ple, es gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat. 

 En el cas que hi hagi parc de maquinària totes les tasques de reparació i manteniment 

es realitzaran al seu interior. Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar 

impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la transmissió de substàncies de diferent 

naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de manteniment (canvis d’oli, 

aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar sobre aquestes plataformes, 

que disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com 

per a transportar per gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de 

recollida, impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus. En 

qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i demés residus 

líquids tòxics procedents del parc de maquinària, fora de dita superfície 

impermeabilitzada. 

 Es protegirà el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui 

fixa en un lloc més de 2-3 dies. 

 S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, 

greixos, restes de manteniment de maquinària, additius. 

 Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari 

s’haurà d’obligar a parar fins a la seva reparació. 

 Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el 

sòl afectat substituint-lo per material granular, tractant-se el sòl retirat com un residu. 

En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals 

conforme aquests canvis s’han realitzat en una zona condicionada. 

 Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram 

s’establirà un seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. 

 Tots els vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions 

tècniques que els pertoquin. 

2.5.5 Formació específica dels operaris 

Durant l’execució de l’obra, es realitzarà una formació específica dels operaris per tal de 

donar compliment a tots els aspectes indicats anteriorment i minvar així l’afecció ambiental 

de l’obra, aprofitant per exemple les reunions de Seguretat i Salut. Aquestes formacions es 

faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes 

on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. Entre d’altres 

aspectes, aquesta formació incidirà en: 

 Condicions de l’entorn. 

 Protecció de l’arbrat. S’explicarà quin tipus de protecció cal aplicar, quines són les 

normes i procediments per executar les obres a l’entorn de l’arbrat. 

 Situació dels barracons d’obra. 

 Situació de les zones d’aplec. 

 Explicació de la gestió a realitzar per a una correcta gestió dels residus. 

 Aplec de matèries primeres. 

 Manteniment de l’ordre i de la neteja. 

 Zona d’emmagatzematge dels Residus Perillosos. 

 Llocs habilitats pel canvi d’oli de la maquinària. 

 Lloc de neteja de les canaletes de les cubes de formigó. 

 Mesures per evitar vessaments. 

 Mesures per actuar davant dels vessaments. 

 Localització dels elements absorbents. 
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 Mesures per actuar davant la troballa d’elements del patrimoni arqueològic. 

4.6. Hidrologia 

4.6.1. Afectació dels sistemes de drenatge superficials 

No es preveu que el projecte actual de renovació i millora de les xarxes de serveis de la Via 

Laietana a l’àmbit que ens ocupa afecti els sistemes de drenatge superficials ja que no 

modificarà el traçat de la via. 

4.6.2. Afectació als sistemes hídrics subterranis 

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de l’ús d’aigua que, 

usats o gestionats de forma incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües a 

través de la xarxa de clavegueram, de les aigües freàtiques i del sòl, amb les 

conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les dificultats que pot arribar a comportar la 

seva descontaminació. 

En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram, seguir 

procediments adequats per a la neteja de maquinària i disposar d’elements de contenció 

en cas de vessaments accidentals, entre d’altres pautes de treball, contribuirà de forma 

positiva a reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del sòl i, en cas que es 

produeixi, a minimitzar-ne l’abast. 

4.6.2.1. Abocaments a la xarxa de clavegueram 

Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota 

excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els 

abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa concret. 

4.6.2.2. Aigües derivades de la neteja de maquinària 

Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes 

de formigó o similars) als embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de 

l’àmbit d’obra. 

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat  situats  lluny 

d’embornals i altres elements que les puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament 

o les aigües superficials. 

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de 

neteja que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode 

d’exemple poden ser dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un 

abocador autoritzat. 

4.6.2.3. Vessaments accidentals de productes 

Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i sempre 

que sigui inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb 

elements impermeabilitzants que permetin retenir les possibles pèrdues. 

Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl: 

A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant 

d’un vessament accidental i així evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl. 

4.6.2.4. Amassament de formigó 

Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins com fora de 

l’àmbit d’obra. En aquest sentit és obligatori l’ús de la formigonera o la pastera. 

4.6.2.5. Protecció/recuperació del sòl: 

Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi 

l’estocatge de materials. 

Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà sobre palets o 

contingut en contenidors i sempre s’ubicarà dins les tanques d’obra. 

4.6.3. Consum d’aigua 

El projecte no inclou plantacions i per tant tampoc l’execució de xarxa de reg que pugui 

comportar un consum d’aigua. 
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4.6.3.1. Possibilitat d’utilitzar les aigües subterrània 

No es disposa de XAF municipal de distribució d’aigua no potable a l’entorn del projecte. 

4.6.3.2. Estalvi 

Serà tasca del contractista, seguint normatives i plecs ambientals, estudiar els procediments i 

materials que puguin comportar un important estalvi del consum d’aigua, seguint el principi 

bàsic de minimització del projecte. 

En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua real, 

procurant ajustar-ho a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua 

per les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. 

Cal utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i 

detectar desviacions no justificades. 

És prohibirà deixar mànegues d’aigua obertes a l’obra i es revisaran periòdicament totes les 

conduccions utilitzades a l’obra per tal de detectar fuites i corregir-les. 

4.7. Energia 

4.7.1. Consum energètic 

4.7.1.1. Fase d’obra 

El consum energètic previst a l’obra serà en principi molt baix, ja que només es connectarà 

a la xarxa elèctrica eines com poden ser màquines de tall, perforació i compactació manual, 

ilꞏluminació, etc. Independentment d’això, es procurarà minimitzar el consum d’energia 

prenent les següents mesures: 

 Fent un ús racional dels sistemes de climatització a les casetes d’obra. 

 Fent ús de la maquinària d’obra de manera que consumeixi el mínim d’energia possible 

no deixant els motors engegats quan no cal. 

 Fent ús d’equips de baix consum energètic (classificació A, B o C). 

 Formant als operaris per tal que prenguin consciència de les mesures i la importància 

de les mateixes. 

D’altra banda, el Contractista al llarg de l’obra haurà de dur a terme un registre dels 

consums energètics per tal de prendre mesures correctores en cas que s’observin consums 

desmesurats. En aquest cas la Direcció d’Obra podrà requerir equips elèctrics amb motors 

d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé motors d’alta eficiència que 

redueixen el consum energètic. 

En el cas de ser necessari colꞏlocar elements d’ilꞏluminació, aquests hauran de ser 

eficients. Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor. 

Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic més baix. 

Si es realitzessin treballs al hivern serà necessari ilꞏluminar les obres a partir de les 17h. En cas 

que sigui necessari s’establirà una senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat. 

4.8. Flora i fauna 

4.8.1. Existència de comunitats vegetals o animals 

La zona de projecte no conté una biodiversitat vegetal especial. Dins l’àmbit d’actuació 

existeixen actualment únicament 6 arbres. 

4.8.1.1. Mesures per minvar l’afecció a les comunitats vegetals 

Durant les obres caldrà observar la major protecció i cura possible de les exemplars que es 

puguin veure afectats a l’àmbit de projecte i als àmbits adjacents, seguint els protocols indicats 

al Plec de Prescripcions de la Direcció de Conservació d’Espais Verds de l’Ajuntament de 

Barcelona. D’aquesta forma en podem definir els trets bàsics de la política de protecció: 

 Es procedirà a delimitar específicament els seus encontorns i, si calgués, protegir-los 

mitjançant recobriment del tronc, en el cas d'un arbre, amb taulons. 

 De manera excepcional, quan sigui necessari eliminar exemplars singulars, rars o 

pertanyents a espècies protegides es procedirà al seu trasplantament, sempre que 

sigui tècnicament viable. S'haurà de buscar una zona receptora que ofereixi unes 

propietats similars, quan a orientació i sòl, a les de la seva ubicació original. L'operació 

de trasplantament es realitzarà sempre dins del període favorable (període de repòs) 

de l'espècie, i seguint les prescripcions tècniques indicades al Plec de Prescripcions de 

la Direcció de Conservació d’Espais Verds de l’Ajuntament de Barcelona. 
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ANNEX I LLISTA DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES

A. Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’espai públic i d’infraestructures

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

5.1 Redacció de projectes d’urbanització Sí No No escau

5.1.I Compliment del Decret per a l’ambientalització de les obres

5.1.II Incorporació de criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental

5.1.III Compliment de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta

Altres:

5.2.I Criteris de màxima autosuficiència energètica

5.2.I Minimització dels consums energètics

5.2.I Maximització de l’autoproducció energètica

5.2.I Càlcul dels costos totals de propietat (CTP)

Altres:

5.2.II Criteris relatius a elements urbans

5.2.II Incorporació dels criteris de sostenibilitat ambiental i social definits en la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans                 
de la ciutat de Barcelona

Altres:

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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5.2.III Criteris relatius a la biodiversitat segons les prioritats del Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020 Sí No No escau

5.2.III Connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans)

5.2.III Diversificació d’espècies d’arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals que ofereixen

5.2.III Augment de la biomassa de la ciutat

5.2.III Permeabilització del sòl en l’espai públic

5.2.III Mesures de control de la flora exòtica i invasora

5.2.III Enriquiment del verd existent i foment de la funció d’hàbitat

5.2.III Ampliació del volum de sòl i de la seva qualitat als arbres viaris

Altres:

5.2.IV Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica

5.2.IV Utilització de tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS)

5.2.IV Ús d’aigües freàtiques

5.2.IV Optimització de sistemes de reg en zones verdes

5.2.IV Selecció d’espècies amb poques necessitats hídriques

Altres:

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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5.2.V Criteris a favor de l’economia circular (productes i materials de construcció) Sí No No escau

5.2.V Ús d’àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat

5.2.V Ús de materials constructius fotocatalítics per reduir la presència de NOx a l’aire

5.2.V Ús de materials constructius que compleixin els criteris que estableix alguna de les ecoetiquetes tipus I

5.2.V Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un impacte ambiental o sobre la salut elevat

5.2.V Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de l’ITEC

5.2.V Criteris relacionats amb la durabilitat i el manteniment, inclosa la selecció que se’n fa en funció de l’ús,                                             
el dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització que té

Altres:

5.2.VI Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC - Desplegament d’infraestructures smart a l’espai 
públic (mesura de govern PDTIC)

5.2.VI Elements i dispositius finals relacionats amb: contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, clima

5.2.VI Elements i dispositius finals relacionats amb la composició de l’aigua

5.2.VI Elements i dispositius finals relacionats amb els fluxos de mobilitat

5.2.VI Elements i dispositius finals relacionats amb altres dades ambientals

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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1. INTRODUCIÓ 

Es redacta el present document a fi i efecte que BIM/SA pugui fer el seguiment de l’actuació 

(fase de projecte i d’obra) i donar compte del grau de compliment i d’aplicació de la 

“Instrucció Técnica per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, amb 

l’objectiu d’especificar les respostes i solucions que el projecte dóna per a cadascun dels 

criteris de sostenibilitat exposats a la Instrucció Técnica. 

2. PROPOSTES DE PROJECTE 

2.1. (5.1) REDACCIÓ DE PROJECTES D'UBANITZACIÓ 

 CONCEPTE SI NO N/A  

 Compliment del Decret per  

a l’ambientalització de les 

obres 

x   Atès que el pressupost del 

projecte és superior a 450.000 €, i 

està subjecte a Avaluació 

d’Impacte Ambiental, el projecte 

inclou dins del Document Núm. 5 

una Memòria Ambiental, 

redactada seguint el “Manual 

Bàsic per a la elaboració de la 

memòria ambiental associada als 

projectes d’obres de l’Ajuntament 

de Barcelona”. 

 Incorporació de criteris 

generals d’autosuficiència 

energètica i ambiental 

  x El projecte no contempla 

elements que puguin ser 

autosuficients energètica i 

ambientalment com podrien ser la 

utilització de lluminàries amb 

tecnologia LED, per a enllumenat 

i semaforització, ni sistemes de 

reg per degoteig amb 

programador. 

 Compliment de la Instrucció 

tècnica per a l’aplicació de 

criteris de sostenibilitat en 

la fusta 

x   El projecte contempla la utilització  

de fusta amb certificat de gestió 

forestal sostenible (mobiliari 

urbà). 

2.2. (5.2.I) CRITERIS DE MÀXIMA AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 CONCEPTE SI NO N/A  

 Minimització dels consums 

energètics 

  x El projecte no contempla la 

disposició nous elements que 

puguin minimitzar el consum 

energètic. 

 Maximització de 

l’autoproducció energètica 

  x Actualment la fotovoltaica és el 

tipus d'energia renovable més 

estès a nivell urbà, i el projecte de 

la urbanització ha estudiat la seva 

possible implantació. 

Malauradament, degut a la 

presencia d’edificis de més de 20 

m la quantitat d’energia es veu 

greument disminuïda. Això unit al 

fet que no hi ha gaires espai 

lliures on situar plaques 

fotovoltaiques suficients com per 

a garantir un estalvi significatiu. 

 Càlcul dels costos totals de 

propietat (CTP) 

  x Per la mateixa raó no ha estat 

possible calcular el CTP, atès que 

es desconeixen els costos de 

manteniment i d’explotació 

anuals. 
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2.3.  (5.2.II) CRITERIS RELATIUS A ELEMENTS URBANS 

 CONCEPTE SI NO N/A  

 Incorporació dels criteris de 

sostenibilitat ambiental i 

social definits en la 

instrucció d'Alcaldia relativa 

als elements urbans de la 

ciutat de Barcelona 

  x El projecte no inclou la colꞏlocació 

d’elements urbans. 

2.4. (5.2.III) CRITERIS RELATIUS A LA BIODIVERSITAT 

 CONCEPTE SI NO N/A  

 Connectivitat dels espais 

verds (desplegament de la 

xarxa de corredors verds 

urbans). 

  x L’àmbit del projecte no es situa a 

l’entorn de cap corredor verd 

urbà. 

 Diversificació d'espècies 

d'arbrat i la seva selecció 

en funció dels serveis 

ambientals que ofereixen  

  x El projecte no inclou la plantació 

d’arbrat. 

D’altra banda es preveu la 

plantació d’arbustives al nous 

parterres generats a la Plaça 

Jonqueres. 

 Augment de la biomassa de 

la ciutat 

  x El no preveu l’execució de 

plantacions. 

 Permeabilització del sòl en 

l'espai públic 

 x  El projecte no inclou actuacions 

de permeabilització del sòl ja que 

només actua en execució de 

serveis. 

 Mesures de control de la 

flora exòtica i invasora 

  x El projecte no inclou plantacions. 

 Enriquiment del verd 

existent i forment de la 

funció d'hàbitat 

  x El projecte només actua al subsol 

en l’execució de rases. 

 Ampliació del volum de sòl i 

de la seva qualitat als 

arbres viaris 

  x El projecte només actua al subsol 

en l’execució de rases. 

2.5. (5.2.IV) CRITERIS RELATIUS A L'AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA 

 CONCEPTE SI NO N/A  

 Utilització de tècniques de 

drenatge urbà sostenible 

(TEDUS) 

  x El projecte no modifica el 

drenatge.  

 Ús d'aigües freàtiques    x A l'àmbit proper no hi ha 

presència de cap canonada de 

XAF. 

 Optimització de sistemes de 

reg en zones verdes 

  x El projecte no inclou reg viari. 

 Selecció d'espècies amb 

poques necessitats 

hídriques. 

  x 
El projecte no inclou l’execució de 

plantacions vegetals.. 

2.6. (5.2.V) CRITERIS A FAVOR DE L'ECONOMIA CIRCULAR 

 CONCEPTE SI NO N/A  

 Ús d'àrids i altres materials x   L'actuació presenta la possibilitat 
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de construcció que 

incorporin percentatge de 

material reciclat 

de l'ús de materials reciclats a les 

bases granulars. Serà 

responsabilitat de l'empresa 

constructora l’aportació dels 

certificats de la bondat dels 

materials per a la seva aprovació 

per part de la DO i posterior 

utilització en obra.  

 Ús de materials 

constructius fotocatalítics 

per  reduir  la  presència de 

NOx a l’aire 

 x  Aquest tipus de materials no s'han 

contemplat en projecte. 

 Ús de materials de 

construcció que compleixin 

els criteris que estableix 

alguna de les ecoetiquetes 

tipus 1. 

 x  Els materials subministrats a 

l'obra compliran amb els plecs 

generals de projecte i els 

particulars de projecte i de 

l'Ajuntament. Serà responsabilitat 

de la DO validar que els materials 

i elements comptin amb els 

certificats corresponents i la seva 

validació. No hi ha previst cap 

material amb ecoetiquetes tipus 1 

a excepció dels bancs que tindran 

el certificat FSC. 

 Exclusió  de  tractaments 

de superfícies o 

tractaments fitosanitaris 

determinats amb un 

impacte ambiental o sobre 

la salut elevat 

 

x   De forma general el projecte no 

contempla tractaments de 

superfícies amb un impacte 

ambiental elevat. 

 Valors de l'energia grisa de 

materials de construcció 

que inclou la base de dades 

BEDEC de l'ITEC 

 x  No s’ha tingut en consideració en 

la redacció del present projecte. 

 Criteris relacionats amb la 

durabilitat i el manteniment, 

inclosa la selecció que se'n 

fa en funció de l'ús, el 

dimensionament adequat o 

les possibilitats de 

reutilització que té. 

x   Els materials utilitzats en el 

present projecte han estat 

seleccionats tenint en compte la 

seva durabilitat i bon 

manteniment, havent estat avalats 

per l’experiència en d’altres obres 

de Barcelona. 

2.7. (5.2.VI) CRITERIS RELATIUS A L'INCORPORACIÓ DE SIST. I TENOLOGIES 
TIC 

 CONCEPTE SI NO N/A  

 Elements i dispositius finals 

relacionats amb: 

contaminació acústica, 

contaminació atmosfèrica, 

clima  

 x  El projecte no contempla cap 

dispositiu d'aquest tipus. 

 

 Elements i dispositius finals 

relacionats amb la 

composició de l’aigua 

 x  El projecte no contempla cap 

dispositiu d'aquest tipus. 

 

 Elements i dispositius finals 

relacionats amb els fluxos 

de mobilitat 

 x  El projecte contempla la 

implantació de càmeres de control 

d’accés de trànsit, per tal de 

reduir-lo exclusivament a veïns i 

autoritzats. 
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 Elements i dispositius finals 

relacionats amb altres 

dades ambientals 

 x  El projecte no contempla cap 

dispositiu d'aquest tipus. 
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ANNEX III QÜESTIONARI EXEMPLE DE RECOLLIDA DE DADES DE FUSTA PER A PROJECTES I EXECUCIÓ D’OBRES 
D’URBANITZACIÓ O EDIFICACIÓ

FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA

DADES CORRESPONENTS A FASE DE PROJECTE

Ús Tipus Cubicatge Codi de la partida del    
pressupost

Segell Garantia Explotació 
sostenible

Encofrat

Façana

Revestiment interior

Paviment

Altres

Instruccions per a la cumplimentació dels camps corresponents a la fase de projecte
0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta prevista al projecte.

1. Tipus: Descripció del tipus de fusta prevista en la redacció de la partida corresponent al projecte.

2. Cubicatge: Cubicatge previst al projecte per aquesta partida.

3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost correponent a la partida on s’empra el tipus de fusta especificat.

4. Segell de garantia explotació sostenible: Indicar el tipus de document o certificat que es sol.licita al projecte en relació a la fusta emprada.

Assenyalar també la data de redacció de la fitxa així com el títol del projecte.

Data: Setembre de 2021 Títol Projecte:  Millora xarxes serveis 
ia Laietana	
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